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 تعاون بني جامعة امللك خالد وحقوق اإلنسان

 

 م   2018 فبراير   11 -هـ 1439جمادى األولى   25  الوطن  األحد المصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

      AM 12:18 11-02-2018أبها: سلمان عسكر 

وقعت جامعة الملك خالد اتفاقية التعاون مع فرع الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان بمنطقة عسير، بحضور مدير الجامعة 

 .الدكتور فالح السلمي

وتعزز االتفاقية التي وقعت األسبوع المنصرم، التعاون بين الجامعة والجمعية في مجال نشر ثقافة حقوق اإلنسان، من 

ات والدراسات واألبحاث لبعض القضايا السلبية التي ترصدها الجمعية، وتؤثر سلبا على خالل المحاضرات والندو

 .الحقوق لشرائح المجتمع المختلفة

 .ويعول فرع الجمعية كثيرا على االتفاقية لما تملكه الجامعة من إمكانات مادية كبيرة وكفاءات بشرية مؤهلة

ور علي بن عيسى الشعبي، عن شكره وتقديره لمدير الجامعة وعبر المشرف على فرع الجمعية لمنطقة عسير الدكت

الدكتور فالح السلمي، ووكيلها الدكتور سعد بن دعجم، ومدير معهد البحوث والدراسات واالستشارات الدكتور 

  عبداللطيف الحديثي، على جهودهم في دعم االتفاقية، والحرص على تفعيلها بما يخدم المجتمع.
 

 

 

 

http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=329547&CategoryID=5
http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=329547&CategoryID=5
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اتفاقية تعاون بني جامعة امللك خالد ومجعية حقوق اإلنسان 
 بعسري

 م   8201 فبراير   11 -هـ 9143جمادى األولى   25  الرياض  األحد المصدر: جريدة  

 رابط الخبر

 

 ""الرياض -أبها 

وقعت جامعة الملك خالد اتفاقية تعاون مع جمعية حقوق اإلنسان بمنطقة عسير، ومثل الجامعة وكيلها للشؤون التعليمية واألكاديمية 

 .سعد دعجم، بينما مثل الجمعية د. علي بن عيسى الشعبيد. 

يأتي ذلك انطالقا من مسؤوليات الجامعة والجمعية المشتركة تجاه مجتمع المنطقة، وما يلزم من السعي إلى تحقيق التكامل بين 

 .طقةالجهتين، للرفع من مستوى البرامج واألنشطة التي تخدم تنمية اإلنسان والحفاظ على حقوقه في المن

وتشمل مجاالت التعاون عقد الدروس والمحاضرات والكلمات التوجيهية في مجال حقوق اإلنسان والمجاالت األخرى ذات االهتمام 

المشترك بين الطرفين، وإقامة دورات تدريبية مشتركة بين الطرفين في مجال حقوق اإلنسان، ومجال األمن والسالمة األسرية، 

وأيضاً االستفادة من اإلمكانيات التي يمتلكها الطرفان في تبادل الخبراء والمتخصصين ونشر ثقافة حقوق وتنفيذ الدراسات العلمية، 

 .اإلنسان، من خالل األنشطة والفعاليات التي تنفذها الجامعة لطالبها وطالباتها ومنسوبيها

تفاقية تهدف إلى رفع مستوى التنسيق من جانبه، أوضح عميد معهد البحوث واالستشارات د. عبداللطيف الحديثي أن هذه اال

والتعاون بين الطرفين، وتقدم الجامعة إمكانياتها العلمية في دعم الدراسات والقضايا التي ترصدها الجمعية في المجاالت الحقوقية 

ر والدراسات واالجتماعية واإلنسانية واألسرية، كما ستحرص الجامعة على تسهيل االستفادة من الخبرات والمعلومات والتقاري

 .وتبادلها مع الجمعية وبالشكل الذي يخدم تنمية اإلنسان بالمنطقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alriyadh.com/1661076
http://www.alriyadh.com/1661076
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 حني حيتاج بعض الدعاة إىل دعاة

 م   2018فبراير   13 -هـ 1439جمادى األول  27الثالثاء   الشرق األوسطلمصدر: جريدة ا 
https://aawsat.com/home/article/1173241دعاة-إلى-الدعاة-بعض-يحتاج-الماجد/حين-/حمد 

 

، لو سئل بعض المشايخ أو الدعاة عن مسلم عاش سنوات طويلة ال يصلي وال يؤدي زكاة ماله وال يصوم رمضان

واكتسب ماالً وفيراً بالحرام والطرق الفاسدة، وتجاهل حدود الشرع في الزواج والطالق، فماذا عليه غير التوبة؟ لقال قلة 

منهم تنتسب للفقهاء وهي ال تفقه، بأن الواجب عليه أداء الصلوات الفائتة مهما كان عددها، وصوم ما فاته من شهر 

نفصال عن زواجه المشبوه. هذا الصنف من طلبة العلم، وإن كان وازعهم هو رمضان، والتبرؤ من المال الحرام، واال

الحرص على من استفتاهم، لكي يتطهر من أدرانه ويتوب التوبة الصادقة، إال أنهم في الحقيقة يعسرون وال ييسرون 

ت المسألة الحرجة، وينفرون وال يبشرون ويصدون عن الدين وال يرغبون فيه. وقد سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن ذا

ً ينم عن فقه ملم بمقاصد الشرع وغاياته، ومما ورد في جوابه مع تصرف يسير لتسهيل فهم النص:  ً عميقا فأجاب جوابا

فإذا هداه هللا وتاب عليه، فإْن أوجبنا عليه قضاء جميع ما تركه من الواجبات، وأمرناه برد جميع ما اكتسبه من األموال، »

الزوجات إلى غير ذلك، صارت التوبة في حقه عذاباً، وكان االرتداد حينئذ أحب إليه من ذلك  والخروج عما يحبه من

اإلسالم الذي كان عليه، فإن توبته من الكفر رحمة، وتوبته وهو مسلم عذاب. وأعرف طائفة من الصالحين من يتمنى أن 

ه أو متعسرة على ما قد قيل له واعتقده من التوبة، ثم يكون كافراً ليُسلم فيغفر له ما قد سلف؛ ألن التوبة عنده متعذرة علي

هذا منفّر ألكثر المقصرين والعصاة عن التوبة، وهو شبيه بمن يزرع اليأس في قلوب الناس من رحمة هللا، ووضع 

وهللا أفرح اآلصار الثقيلة واألغالل العظيمة على التائبين الذين هم أحباب هللا، فإن هللا يحب التوابين ويحب المتطهرين، 

 .(22 - 21) «مجموع الفتاوى»، «بتوبة عبده من الواجد لماله الذي به قوامه بعد اليأس منه

تقول رواية تاريخية إن أحد زعماء إنجلترا في العصور الوسطى تراسل مع أحد أمراء المغرب يعرض عليه الدخول في 

ول الرواية إن الزعيم اإلنجليزي حين قرأ عن اإلسالم اإلسالم، واالستعانة به ضد خصومه في الجزيرة البريطانية، وتق

استرعى انتباهه تحريم الخمرة، فكتب إلى األمير المغربي يطلب استثناءه من هذا التحريم ألنه مدمن على الخمرة، فرد 

الدين اإلسالمي، عليه األمير المغربي، وربما بعد استفتاء أحد العلماء حوله، بأن تحريم الخمرة من القطعيات والثوابت في 

فتراجع الزعيم اإلنجليزي عن الدخول في اإلسالم، وأذكر أن شيخاً أزهرياً في بريطانيا علق على الحادثة التاريخية بقوله: 

، وال ريب أن الذي حصل هو بسبب قلة فقه من أفتى األمير «زجاجة فودكا حرمت دين اإلسالم من فرصة تاريخية»

المقاصد الشرعية. وفي سيرة المصطفى، صلى هللا عليه وآله وسلم، حادثة مقاربة مكتنزة  المغربي، وعدم استيعابه لفقه

بفقه المقاصد والعناية بالغايات، ففي الصحيح أن وفد ثقيف قد وفدوا على النبي في المدينة، وعرض عليهم النبي اإلسالم 

سيتصدقون ويجاهدون »لهم، وقد قال النبي بعدها: فاشترطوا عليه إعفاءهم من دفع الزكاة، والمشاركة في الجهاد، فوافق 

 .«إذا أسلموا

بعض الدعاة ينقصهم الحكمة والموعظة الحسنة، والتعمق في فهم المقاصد وإدراك المآالت، فيعسر بدل أن ييسر، وينفر 

 بدل أن يبشر، هذه الفئة من الدعاة أولى بالدعوة.
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شف غياب التنسيق بني التعليم غبار الرياض يك

 واألرصاد
 م   2018فبراير   15 -هـ 1439جمادى األول  29الوطن  الخميس المصدر: جريدة  

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=329928&CategoryID=5 

 

د وحماية البيئة في جدة، النهار بطوله في تبادل فيما أمضى مسؤولو األمن والسالمة بوزارة التعليم ومسؤولو هيئة األرصا

الزيارات وإلقاء الكلمات والخطب حول التعاون والتكامل لرفع مستوى الوعي األرصادي لدى منسوبي التعليم، 

وإجراءات تعليق الدراسة، كان التعاون والتنسيق على أرض الواقع مختلفا ومناقضا للتكامل والتعاون، حيث عاش أولياء 

الطالب في الرياض أمس حالة ترقب استمرت حتى ساعات الصباح األولى، لمتابعة موجة الغبار التي داهمت  أمور

 .معظم مناطق المملكة، وذلك لمعرفة قرار إدارة تعليم الرياض حيال تعليق الدراسة من عدمه

 

 تقارير األرصاد

 

لالستفسار عن موقف اإلدارة « الوطن»ق محاوالت في وقت التزمت إدارة تعليم الرياض مساء الثالثاء الصمت، ولم تل

من تعليق الدراسة أو استمرارها يوم األربعاء، فاجأت إدارة تعليم العاصمة الجميع باإلعالن عن تعليق الدراسة بالساعة 

ة األرصاد ص، أي قبل ساعة تقريبا من بدء اليوم الدراسي، مؤكدة أن إعالنها جاء مباشرة بعد تلقيها تقارير هيئ 5:29الـ

نظرا لما وردنا قبل قليل من األرصاد حول استمرار لموجة الغبار «: »تويتر»وحماية البيئة، وقالت عبر حسابها في 

واستمرارها، وحرصا على أبنائنا الطالب والطالبات، فقد وجه سعادة مدير عام التعليم أ. حمد الوهيبي بتعليق الدراسة 

المحافظات التابعة لها )رماح، وثادق، والمزاحمية، وحريمالء، والدرعية، اليوم األربعاء في مدارس الرياض و

 .«وضرما(

مع المتحدث الرسمي لهيئة األرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، للوقوف على صحة ادعاء « الوطن»وقد حاولت 

 3لصحيفة صباحا وتجاهل تعليم الرياض بخصوص تأخر وصول تقارير الهيئة، إال أن اعتذر خالل اتصال معه أجرته ا

 .اتصاالت أخرى بعد الظهر

 

 تهديد السالمة 

 

، «الوطن»اعتبر المستشار القانوني، عضو الجمعية السعودية لحقوق اإلنسان، الدكتور خالد الفاخري، في تصريح إلى 

لتي تشكل خطرا على في وقت مبكر في الحاالت ا« تعليق الدراسة»أن عدم استشعار الجهات المعنية بأهمية اإلعالن عن 

  .من قبل تلك الجهات« إهمال»سالمة وصحة الطالب، 

شهدنا أمس حرصا من إدارات التعليم باإلعالن عن تعليق الدراسة لسالمة الطالب والطالبات، إال أنه لم يكن »وأضاف: 

االت المناخية في وقت مبكر، بالشكل المأمول، إذ نتطلع في ظل تطور تقنيات الرصد الجوي التي تتيح إمكانية التنبؤ بالح

ألن يكون هنالك آليات واضحة لتعليق الدراسة، والتهاون في التعامل مع الحاالت المناخية التي تشكل تهديدا على صحة 

وسالمة الطالب يتعارض من حقوق الطفل المنصوص عليها في نظام حماية الطفل، الذي ينص على الحفاظ على سالمة 

 .«يمية صحية لتلقي التعليمالطالب وضمان بيئة تعل
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وأشار الفاخري إلى أهمية أن يكون لدى إدارات التعليم آليات واضحة للتعامل مع مثل هذه الحاالت، وأن تتم مراعاة 

ظروف الطالب وأسرهم، فليس جميع الطالب يعيشون في أسر طبيعية فيها أب وأم، وقد ال يوجد لدى أولياء أمور 

ت مبكر، وضرورة أن ال يتم االكتفاء باإلبالغ عن تعليق الدراسة جماعيا، بل يجب أن الطالب يكون اإلعالن في وق

 .تستعين إدارات التعليم بالرسائل النصية والتطبيقات إليصال اإلبالغ إلى كل ولي أمر طالب

 

 ربكة كبيرة

 

اض واألحساء، أمس، في ربكة تسبب اإلعالن المتأخر عن تعليق الدراسة في عدد من المناطق التعليمية، من بينها الري

كبيرة بين األسر التي انتقدت هذا التأخير في اتخاذ القرار الذي جاء في وقت متأخر، خاصة في تعليم األحساء الذي أعلن 

التعليق في منتصف اليوم الدراسي، مطالبين بأن تكون هناك مرجعية موحدة تكون مسؤولة عن قرار التعليق بدال من 

 .لة حاليا، حيث يتقاذف القرار بين إدارات التعليم وهيئة األرصاد والدفاع المدنياالزدواجية الحاص

صباحا حين أصدر تعليم الرياض خبر التعليق عبر حساب  05:29ففي الرياض، تأخر إعالن التعليق حتى الساعة الـ

لساعة الثالثة والرابعة فجرا ، وهو وقت متأخر سبقه خروج العديد من المعلمين والمعلمات منذ ا«تويتر»اإلدارة على 

للحاق بمدارسهم في بعض المحافظات والهجر النائية، وكذلك قدوم آخرين لمدارس العاصمة من مناطق بعيدة، كما أنه 

تزامن مع وقت انطالق سيارات النقل والحافالت لنقل الطالب والطالبات لمدارسهم، مما سبب ربكة كبيرة بين األسر التي 

 .وطالباتها من منتصف الطريقعاد بعض طالبها 

من « قبل قليل»نظرا لما ورد إلينا »وأرجع تعليم الرياض تأخر قراره بما ورد إلى اإلدارة من هيئة األرصاد قائال 

األرصاد حول استمرار موجة الغبار، وحرصا على الطالب والطالبات، فقد وجه مدير تعليم الرياض حمد الوهيبي بتعليق 

 .«الرياض والمحافظات التابعة لهاالدراسة في مدارس 

صباحا،  09:17أما تعليم األحساء فأعلن عن تعليق الدراسة بعد مرور منتصف اليوم الدراسي وتحديدا عن الساعة الـ

 .وحينها قد وصل الطالب والطالبات والمعلمون والمعلمات لمدارسهم وأنهوا نصف الحصص الدراسية

  

 

 مراجعين بالخرج 110

 

الغبار التي ضربت الخرج في عشرات الحاالت المصابة بأمراض الصدر، حيث أوضح مدير مستشفى  تسببت موجة

الملك خالد ومركز األمير سلطان للخدمات الصحية األخصائي فهد بن محمد الممخور، أن أقسام الطوارئ بمستشفى الملك 

مراجعين يعانون أمرض الربو  110من خالد ومركز األمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج استقبلت أكثر 

ساعة فقط من رفع حالة التأهب بسبب موجة الغبار التي ضربت المحافظة  24والحساسية والتهاب الصدر، وذلك خالل 

حالة طارئة، جراء استنشاق الغبار « 1122»خالل يوم أمس. كما استقبلت المستشفيات الحكومية التابعة لصحة الرياض 

 .ساعة الماضية 24رة نتيجة العاصفة الترابية التي اجتاحت المنطقة خالل الـواألتربة المتطاي

  

 

 غبار العاصمة وتعليق الدراسة

 

 ص: رياح سطحية مثيرة لألتربة على الرياض 3:4تنبيه من هيئة األرصاد الساعة الـ

 ص تعليم الخرج يعلن التعليق عبر حساب مدير التعليم 3:18الساعة 

  ص: موجة غبار على الرياض تحد من الرؤية 3:59تحذيرا الساعة  نشرت هيئة األرصاد

 ص تعليم الرياض يعلن تعليق الدراسة عبر حساب اإلدارة في تويتر 5:29الساعة 

 ص تعليم المزاحمية يعلن التعليق عبر حساب اإلدارة في تويتر 6:40الساعة 

  تحدث في تويتر ثم حساب الجامعةص جامعة اإلمام أعلنت تعليق الدراسة عبر حساب الم 8الساعة 

 ص تعليم األفالج يعلن التعليق عبر حساب اإلدارة في تويتر 9:13الساعة 

 جامعة الملك سعود: ال شيء
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 حاالت إلعالن تعليق الدراسة في التقلبات الجوية 6 

  

 

01  

 متر 500افة أقل من في حالة وجود رياح سطحية مثيرة لألتربة والغبار تنعدم فيها الرؤية األفقية لمس 

 

02  

 كيلومترا في الساعة 69 - 50في حالة وجود رياح وأعاصير تبلغ سرعتها من 

 

03  

 في حالة وجود سحب ركامية يتوقع هطول أمطار غزيرة منها 

 

04  

 كيلومترا في الساعة فأكثر 70في حالة وجود رياح سطحية تصل سرعتها إلى  

 

05  

 يةفي حالة انعدام الرؤية األفق 

 

06  

 في حالة وجود ظواهر جوية غير عادية قد تنتج عنها مضاعفات تؤثر سلبا على سير الحياة كهطول أمطار غزيرة. 

 

 

 

 

أهممم األخبممارع العبمماوة السمموداوتعيد اجلممدب ممم  جديممد بممني 
 لوعاظ.. وحقوقيةع الصحابيات مل يك  يرتدي  العباوات!ا
 م   2018فبراير   15 -هـ 1439جمادى األول  29الخميس   الشرقالمصدر: جريدة  

http://www.alsharqtimes.com/World/627622الوعمماظ-بممين-جديممد-مممن-الجممدل-تعيممد-السمموداء-العبمماءة-األخبممار-/أهمم-
 لعباءاتا-يرتدين-يكن-لم-الصحابيات-وحقوقية

 

صحيفة المرصد: أثارت فتوى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدهللا المطلق، الخاصة بعدم إلزام المرأة بلبس العباءة 

 .السوداء جدال واسعا في المملكة

 

ة، صدى الفتوى وصل ألغلب الدعاه الذين أدلوا بدلوهم في األمر، ففريق من الوعاظ يرى الفتوى مخالفة للتعاليم اإلسالمي

 .فيما ذهب إليه” المطلق“والبعض أيد 
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وفي أول تعليق للشيخ عادل الكلباني، إمام المسجد الحرام سابقا، قال إنه ال يشتراط لون معين في حجاب المرأة، مشيرا 

 .إلى أن األهم في ذلك تحقيق الستر، وأن يكون اللبس فضفاضا واسعا وال يلفت النظر

 

  

طنية لحقوق اإلنسان سهيلة زين العابدين، أن العباءة ليست شرطا لتحقيق الستر، معتبرة إياها بينما رأت عضو الجمعية الو

 .تقليدا ال تشريعا

 

، مشيرة إلى أن المهم «لم يكن يرتدين العباءات»، استشهدت زين العابدين في حديثها بالصحابيات قائلة: «عكاظ»ووفقا لـ 

تن الجسم وال يلفت النظر، كما ينبغي أن يكون ساترا للجسم كله واليدين أن يكون جلبابا واسعا فضفاضا ال يبرز مفا

 .وطويال وواسعاً 

 

وأوضحت أنه ليس هناك شرط معين في لبس العباءة غير ما ذكر، وأن تحديد اللون األسود فيه تضييق وتشديد على 

اء؟ لو كان ذلك مطلوبا شرعا الرتدته نساء المرأة، متسائلة: هل نستطيع إلزام النساء في العالم كله بلبس العباءة السود

العالم الملتزمات في أنحاء العالم اإلسالمي، ولكن هذا معروف لدينا في الخليج فقط، ألنه من العادات والتقاليد وليس من 

 .التشريع

 

 

  

ام من كافة المصادر وأخيراً، نتقدم لكم بجزيل الشكر على زيارة ومتابعة الشرق تايمز ، كما نعدكم بتقديم كل جديد وه

الصحابيات “تعيد الجدل من جديد بين الوعاظ.. وحقوقية: ” العباءة السوداء“اإلخبارية الموثوقة، وقد تم نقل أهم األخبار: 

 والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر.”! ، لم يكن يرتدين العباءات
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حقوق اإلنسانئة هي  
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الشورى يقرتب م  إقرار متكني املسعفني دخوب املنشآت النسائية 
 وتأمني مركباتهم

هيئة لألمومة والطفولة وأخرى للمسؤولية االجتماعية.. 
 مقرتحان ينتظران احلسم

 م   8201 فبراير   09 -هـ 9143جمادى األولى   23  الرياض  الجمعة المصدر: جريدة  

 رابط الخبر

 

بمناقشة تقرير لجنته األمنية بشأن التقرير السنوي لرئاسة االستخبارات  18يستهل مجلس الشورى جدول أعمال جلسته العادية الـ

، ويصوت االثنين الثالث من جمادى اآلخرة المقبل على توصيات لجنة حقوق اإلنسان والهيئات 1438ـ37العامة للعام المالي 

الرقابية بالمجلس التي طالبت هيئة حقوق اإلنسان بإصدار دليل تعريفي شامل لحقوق اإلنسان في المملكة ليكون مرجعاً معتمداً لتلك 

معايير موافقة للشريعة اإلسالمية ومبادئ اتفاقيات حقوق اإلنسان في المواد  الحقوق، والتعاون مع وزارة الثقافة واإلعالم لوضع

 .اإلعالمية، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التعليم لالبتعاث في برامج الدراسات العليا في مجال حقوق اإلنسان

جتماعية للقطاع الخاص، المقدم من ويناقش تقرير لجنة األسرة والشباب حول مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية اال

وتوصيات  1438ـ37العضو زينب بنت مثنى أبوطالب، كما يخضع للمناقشة بعد ذلك التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام 

مة والطفولة، لجنة اإلدارة والموارد البشرية بشأن أداء المؤسسة، ويناقش الثالثاء بعد القادم تقرير مقترح مشروع نظام هيئة األمو

 .وبحث تقرير وتوصية لجنة األسرة والشباب التي درسته

ويصوت أعضاء الشورى في جلسات األسبوع المقبل على إلزام هيئة الهالل األحمر بتوفير غطاء تأميني مناسب لسيارات 

ى المنشآت النسائية في الحاالت اإلسعاف بما يرفع مستوى وجود الخدمة المقدمة ويقلل من التكاليف، وتبني آلية فعالة للدخول إل

اإلسعافية الطارئة لضمان تقديم الخدمة الضرورية العاجلة في وقتها، والتنسيق مع الجهات ذات العالقة، إضافة إلى وضع آلية 

 .للعمل المشترك عند تقديم الخدمات اإلسعافية والتنسيق في هذا الشأن مع القطاع الصحي

هيئة من عدم وجود تأمين على سياراتها اإلسعافية كما أنها تواجه معوقات فيما يخص طول وكشفت صحية الشورى عن معاناة ال

ألف لاير، وتحّمل المسعف  500مدة صيانتها لدى الوكاالت وارتفاع التكاليف، حيث يصل سعر السيارة الواحدة بتجهيزاتها حوالي 

 .حصول حادث هو المتسبب فيه مسؤولية قيادتها والمحافظة عليها وتحمل تكاليف إصالحها في حال

كما بينت اللجنة رصدها لبعض العقبات والعراقيل التي تواجه المسعفين في بعض المنشآت النسائية كالجامعات والمدارس، وما 

 .ترتب على ذلك من حوادث رصدتها وسائل اإلعالم من بطء وتأخر في إسعاف حاالت حرجة أدى إلى الوفاة في بعض األحيان

http://www.alriyadh.com/1660558
http://www.alriyadh.com/1660558
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ة الشورى أن معظم المنشآت النسائية إن لم يكن جميعها تفتقر إلى وجود طواقم طبية مؤهلة لتقديم احتياجات إسعافية وأكدت صحي

تخصصية واقتصار هذه المنشآت على تقديم خدمات تمريضية بسيطة يعوزها أساسيات اإلنعاش القلبي والرئوي وغيرهما من 

ة مستقبلية من وفاة نفس بشرية بسبب ما تواجهه الفرق اإلسعافية من عقبات في إجراءات ضرورية وعاجلة، ومنعاً لتكرار أي حال

الدخول ومباشرة الحاالت، وألن الدقائق القليلة تعتبر حاسمة في حفظ حياة اإلنسان بإذن هللا في الحاالت اإلسعافية الحرجة، فقد 

 .إلسعافيةطالبت اللجنة بتبني آلية للدخول إلى المنشآت النسائية في الحاالت ا

، أداء الهيئة وكيف أن 1438ـ37وانتقد أعضاء الشورى في جلسة سابقة ناقش فيها المجلس تقرير هيئة الهالل األحمر للعام المالي 

طبيباً  161طائرة لإلسعاف متوقفة ومخزنة بدولة مجاورة بسبب المهابط، وتكلف الدولة مبالغ كبيرة كما ال يوجد سوى  11هناك 

 .متخصصين فقط 4مركزاً إسعافياً منهم واحد استشاري و 391ى فقط موزعين عل

 

وفي خالصة عدد من مداخالت على تقرير الهيئة رأى أعضاء أن الهيئة لم تِف بما عليها من واجبات وجهودها المبذولة تعتبر 

كافية، وكذلك عدد المتدربين سيارة إسعاف متقدمة على مستوى المملكة غير  83مشتتة وال تخدم عملها، وأكدت سامية بخاري أن 

متدرباً، ولفت مفرح الزهراني إلى اختفاء خدمات اإلسعاف الطائر التي تعمل على تقديم اإلسعافات واإلنقاذ  540الذي لم يتجاوز 

 للمصابين ونقلهم، وقال: "المشكلة أن هذه الطائرات لم تعد موجودة بسبب عدم وجود أي منصات هبوط وأيضاً عدم قدرتها على

استخدام منصات الجهات األخرى"، وأضاف أنها متوقفة عن العمل ومخزنة في مستودعات ليست في المملكة بل في دولة مجاورة، 

 !..وذلك وفق عقد إيجار، وقال: إن ذلك يكلف الهيئة والدولة مبالغ كبيرة

الهيئة بتأمين العدد الالزم من  على توصيات تطالب 1435إلى ذلك، سبق وأن وافق المجلس في الرابع عشر من محرم عام 

سيارات اإلسعاف، وإيجاد غطاء تأميني لسيارات اإلسعاف والمسعفين فيها، ودعا في قراره إلى إشراك العنصر النسائي في 

 .الخدمات اإلسعافية وتفعيل دوره الخدمي حسب متطلبات الخدمة اإلسعافية

 

 
ضه للسج  

ِّ
سنوات وغرامة  5حمامٍع منتج فيديو استغالب األطفاب يعر

ماليني رياب 3  
متحدث "حقوق اإلنسان" أكد اختاذ اإلجراوات النظامية حياب 

 املقطع املسيو
 م   2018فبراير   13 -هـ 1439جمادى األول  27الثالثاء   سبقالمصدر: جريدة  

https://sabq.org/XwJBKy 

 

كشف المستشار القانوني ثامر السكاكر أن ُمنتج فيديو استغالل األطفال، الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل وسط 

ضه إلى السجن لخمس سنوات، وغ  .ماليين لاير، أو بهما معًا 3رامة تصل إلى استنكار المتابعين، قد يعّرِّ

 

وحذر "السكاكر" من "السعي للشهرة دون النظر للمحتوى، وقيام القُّصر على مثل هذه المقاطع المسيئة مخالف للنظام من 

 ."أوجه عدة
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ة من اإليذاء يدين تقصير لبرنامج "يا هال" تعليقًا على انتشار الفيديو المسيء على مواقع التواصل: إن نظام الحمايوقال 

الوالدَْين في رعاية أفراد أسرتهما، ومنها الحماية من إنتاج هذا المحتوى المخالف شرًعا ونظاًما. وأولياء أمور هؤالء 

 القُّصر مدانون.

 

مية بدوره، أوضح محمد المعدي، المتحدث باسم هيئة حقوق اإلنسان، من حسابه بتويتر أنه تم اتخاذ اإلجراءات النظاو

 حيال مقطع الفيديو المسيء. 

 

وتساءل اإلعالمي خالد العقيلي وهو يعلق على مقطع الفيديو المسيء، الذي يعيد التساؤالت حول االستغالل غير األخالقي 

لألطفال على مواقع التواصل االجتماعي: "يا زمن العجايب! وش بقى بعد؟!! حرام أن تُقتل براءة الطفولة بهذه 

 المقاطع!!".

 

من حسابها بتويتر بأن يتوقف األطفال المشاركون بالمقطع فوًرا عن التصوير، مشيرة إلى أن وطالبت عبير الناصر 

المقطع تضمن دعوات للبنات واألطفال والمراهقات: "اركبي مع أي واحد يوقف لك أو يعجبك أو تعجبك سيارته". 

 ."!فال؟متسائلة: "ما هذه المفاهيم والقيم التي ينشرونها لألط

 

وطالبت "الناصر" بمحاسبة أهالي األطفال والمراهقين المشاركين بالمقطع، مبينة أنه في دول الغرب يحذرون البنت من 

 .أن تركب مع أي أحد

 

وتداول متابعون بمواقع التواصل مقطع فيديو تمثيليًّا، تضمن مشهدًا غير الئق، فيه دعوة للفتيات إلى ركوب السيارات مع 

 وسط تحذيرات من تأثر المراهقين واألطفال بهذه المشاهد التي تستهدف القيم واألخالق والعادات والتقاليد. الغرباء،
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 أخبار ذات عالقة م  الصحف احمللية
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 عقود مباشرة للمبتعثني للعمل يف امللحقيات الثقافية

 م   2018 فبراير   11 -هـ 1439جمادى األولى   25  الحياة األحدالمصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

ائف الملحقيات الثقافية حول العالم، وذلك عبر تعمل وزارة التعليم مع وزارة الخارجية على مشروع لتوطين بعض وظ

آليات عدة، من بينها توقيع عقود مباشرة مع المبتعثين المتخرجين من الدولة ذاتها. وقال وكيل وزارة التعليم لشؤون 

يحكمنا في توطين الوظائف مشروع قائم مع وزارة الخارجية لتوطين «: »الحياة»االبتعاث الدكتور جاسر الحربش لـ

ملحقيات التي هي ضمن البعثات الدبلوماسية، هذا المسار األول، والمصدر للعمل في الملحقيات هي من جهتين، األول ال

هو من يوفدون من وزارة التعليم والجامعات وبعض الجهات الحكومية، ونسعى إلى رفع العدد من السعوديين 

يتم التعاقد معه مباشرة، وهذا ما يحتاج إلى تفعيل أكثر، والسعوديات كمشرفين دراسين وإداريين، الرافد الثاني هو من 

ونسعى إلى ذلك في القريب العاجل إلى زيادة العقود المباشرة للمبتعثين، وسيكون لدينا قريباً خطة الحقة للتوظيف 

 .«المباشر

ي حدد االشتراطات القرار السام»وفي شأن من لم تنطبق عليه الشروط، ويذهب مباشرة لبلد االلتحاق، قال الحربش: 

التي نضعها أمام الذاهب مباشرة للدراسة، ولكن البعض قد يسافر لدولة ما لاللتحاق بجامعة يصعب بعد ذلك تغييرها، 

 .«والملتزمون بالقرار السامي حصلوا على قرار االلحاق، الذي ال يمكن أن يكون مفتوحاً تماماً 

المعلنة مستمرة، ولكن لدينا تركيز  19الدول الـ»عاث، قال الحربش: وعن الدول الجديدة التي أضيفت إلى برنامج االبت

على دول منها لم نكن نركز عليها كثيراً، مثل سنغافورة وكوريا واليابان، وهي دول مميزة جداً بالتعليم والتقنية 

نافياً أن يكون هناك  ،«واالبتكارات، ونرى أنه يجب التركيز عليها بشكل أكبر، وخصوصاً أن عدد المبتعثين فيها قليل

تغيير في طريقة االبتعاث للدول العربية التي يحكمها قرارها الخاص، على حد تعبيره. يذكر أن مجموع الطالب 

دولة حول العالم،  22ألفاً في أكثر من  74ألف مبتعث، فيما بلغ عدد المرافقين أكثر من  114المبتعثين يبلغ أكثر من 

ألف  67ميركية في مقدمة الدول التي يوجد بها مبتعثون سعوديون، إذ بلغ عددهم نحو وتأتي الواليات المتحدة األ

ً  16ألف مبتعث، بينما زاد عدد المرافقين فيها، إذ بلغ  14ألفاً، ويوجد في بريطانيا نحو  36مبتعث، يرافقهم نحو   .ألفا

 

 

 

http://www.alhayat.com/Edition/Print/27280754/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/Edition/Print/27280754/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
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إطالق منصة حوار دائم بني املسلمني واملسيحيني يف العامل 

 العربي.. نهاية الشهر

 م      8201 فبراير   11 -هـ 9143جمادى األولى   25  الحياة  األحدالمصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

كشف األمين العام لمركز الملك عبدهللا بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع األديان والثقافات )كايسيد( فيصل بن 

ركز من صياغة اللمسات النهائية إلطالق منصة حوار دائم بين المسلمين والمسيحيين في العالم معمر، عن انتهاء الم

العربي نهاية شباط )فبراير( الجاري، واصفاً إياها بالشبكة الفريدة، كونها تعزز فرص التواصل بين المجتمعين؛ المسلم 

 .والمسيحي

 

، المنعقد في روما، «معالجة العنف الممارس باسم الدين»وان: وقال ابن معمر، خالل مشاركته في المؤتمر الدولي بعن

المركز أنشأ أول شبكة في العالم »في حضور عدد من القيادات الدينية والسياسية والفكرية من مختلف دول العالم، 

 .«اهجهاالعربي بين الكليات الدينية اإلسالمية والمسيحية، إلدخال الحوار بين أتباع األديان والثقافات في من

رفيع المستوى « مؤتمر فيينا»وأّكد التزام المركز تعزيز دور الحوار في مناهضة العنف باسم الدين، مشيراً إلى تنظيمه 

 .«متحدون ضد العنف باسم الدين»بمدينة فيينا، بعنوان:  2014التاريخي، الذي عقد في 

ً في صياغة خطة عمل األ لمكافحة التطرف العنيف  2015مم المتحدة عام وأوضح أن نتائج المؤتمر أدت دوراً مهما

 .المؤدي إلى اإلبادة، بتفعيل دور األفراد والمؤسسات والقيادات الدينية في اإلسهام في هذه الخطة مع صانعي السياسات

أي دين ودعا ابن معمر، إلى الخروج من دائرة االتهامات المتبادلة وربط األديان بما يقوم به المجرمون واإلرهابيون في 

والعمل على كل األصعدة، وبخاصة مع المؤسسات القائمة في المجتمعات المحلية، »كان، وخصوصاً الدين اإلسالمي، 

إلطالق برامج عملية وتطبيقية، وأن نخرج بها من دائرة التوصيات والبيانات؛ واالعتماد على دراسات من داخل 

معتدلة، وتأهليهم ليكونوا هم الذين يواجهون التطرف ويحمون المجتمعات، والتركيز على جذب الغالبية الصامتة ال

 .«مجتمعاتهم

وشدَّد على أهمية تعزيز ثقافة المواطنة المشتركة، بغض النظر عن األصول الدينية أو العرقية، مشيراً إلى أن المركز 

 .بذل وقتاً طويالً وجهداً كبيراً في مكافحة التطرف واإلرهاب

امج والمبادرات التي تبنتها السعودية في التصدي للتطرف واإلرهاب، وركزت على تعزيز واستعرض عدداً من البر

 .الجهود األمنية والفكرية وترسيخ التعايش االجتماعي وتعزيز قيمة المواطنة المشتركة

ً ودولياً،  ً وإقليميا مكافحة التطرف، مثل المركز العالمي ل»وأكد نجاح المؤسسات الكبرى، التي أعلنتها السعودية داخليا

ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ومركز الملك سلمان العالمي للسالم، وغيرها من الجهود المحلية واإلقليمية 

 .«والعالمية لمكافحة التطرف واإلرهاب وترسيخ الوسطية واالعتدال

http://www.alhayat.com/Edition/Print/27279308/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A---%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://www.alhayat.com/Edition/Print/27279308/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A---%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1
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نية في دعم ومساندة صانعي السياسات، وأرجع اإلنجازات التي تحققت إلى تفعيل دور األفراد والقيادات والمؤسسات الدي

نحن المركز الدولي الوحيد في مجال الحوار العالمي الذي يجمع بين صانعي السياسات في الدول المؤسسة »قائالً: 

 .«عضو من أديان وثقافات متنوعة 100والقيادات الدينية المتنوعة، في مجلس إدارته وفي مجلس استشاري مكون من 

 

 
وترسم « اإلجناز»ترصد بطئًا لقطاعاتها يف « الشؤون البلدية»

 هلا« خريطة طريق»

 م   8201 فبراير   11 -هـ 9143جمادى األولى   25  الحياة  األحدالمصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن مالحظات عدة رصدتها أخيراً، تمثلت في بطء إنجاز المعامالت في الوزارة 

 .بلديات التابع لهاواألمانات وال

، فإن الوزارة وضعت خريطة طريق للقطاعات التابعة لها لغرض مساعدتها في «الحياة»وبحسب مصادر مطلعة لـ

تجاوز المالحظات واإلسراع في إنجاز المعامالت، مشيرة إلى أن عدم متابعتها إلنجازها في الوقت المناسب، ينتج منه 

 .وق والمصالح، وبالتالي إلقاء اللوم على أجهزة الوزارةتقصير في أداء الواجبات وتعطيل الحق

وشددت الوزارة على قطاعاتها بضرورة العناية بالمعامالت واالهتمام بها، مع تفعيل دور الوحدات اإلدارية المختصة 

والمدد في متابعة المعامالت لكشف حاالت تأخر اإلنجاز، إضافة إلى تصنيف المعامالت للتعامل معها بحسب أهميتها 

 .المناسبة إلنجازها ومتابعتها، وذلك وفق ترتيب حددته الوزارة في توجيهها

 

وحددت الوزارة للقطاعات التابعة لها إجراءات تراتبية عدة في تصنيف المعامالت وأهمية التعامل العاجل معها، جاء 

ن االقتصادية والتنمية، التي تحمل صفة على رأسها المعامالت الواردة من المقام السامي والديوان الملكي ومجلس الشؤو

أو محددة بزمن لإلجابة عليها أو مطلوب اإلفادة عنها، فيما جاءت كمرتبة ثانية المعامالت الواردة من الجهات « عاجل»

 .الرقابية من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد )نزاهة(، وهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة

ادات واالستفسارات الواردة لوكاالت الوزارة واألمانات والبلديات من الوزير أو نائب الوزير باالستعجال واحتلت اإلف

في اإلجابة عليها أو محددة بمدد زمنية المرتبة الثالثة، تلتها المعامالت الواردة من اللجان الخارجية التي تترأسها 

ة، على أن تكون في المرتبة األخيرة المعامالت واالستفسارات الوزارة، والداخلية المتعلقة مواضيعها بجهات خارجي

 .التي ترد ومطلوب اإلفادة عنها خالف ما ذكر أعاله

http://www.alhayat.com/Edition/Print/27280102/-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%B7%D8%A6%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2--%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%85--%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82--%D9%84%D9%87%D8%A7
http://www.alhayat.com/Edition/Print/27280102/-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%B7%D8%A6%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2--%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%85--%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82--%D9%84%D9%87%D8%A7
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 حلوب رباعية للفاتورة اجملمعة

 

 م   2018 فبراير   11 - هـ1439جمادى األولى   25  الوطن  األحد المصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

      AM 1:13 11-02-2018 أبها: الوطن

سعيا إلى تنمية وتطوير الصناعة السعودية بشكل عام، وفي منطقة عسير بشكل خاص، والحد من اآلثار المترتبة على 

التجارية والصناعية للعمالة، أعدت الغرفة « الفاتورة المجمعة»القرار األخير لوزارة العمل والتنمية االجتماعية حول 

 .مقترحات ورفعت إلى وزير العمل والتنمية االجتماعية الدكتور علي الغفيص للنظر والبت فيها 4بأبها 

خالل األسبوع الماضي، أكدوا أنها لم « الفاتورة المجمعة»وفيما تضمنت امتعاض رجال أعمال منطقة عسير من صدور 

من قطاعات منطقة عسير، الفتين إلى  %90توسطة، والتي تمثل نحو تكن في حسبان المؤسسات، خاصة الصغيرة والم

 .من تلك المؤسسات 40أن تداعياتها قد تكبد خسائر فادحة لـ%

ووفقا للمعلومات، قدم نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها عبدالعزيز بن سعيد المغترف، خطابا لوزير العمل والتنمية 

 :منتسبيها من رجال األعمال وتضمنت العديد من المقترحات وتشمل اآلتياالجتماعية باسم مجلس إدارة الغرفة و

 

 

  

 

 

http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=329532&CategoryID=2
http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=329532&CategoryID=2
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م  الوظائف اإلدارية واملالية بالتخصصي  % 86سعودة 

 والشورى يتساوب ع  توطني األطباو وغياب التدريب
 

 م   2018 فبراير   11 -هـ 1439جمادى األولى   25  الوطن  األحد المصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

      AM 1:19 11-02-2018 بن فالح الرياض: عبدهللا

بينما وجه مجلس الشورى سؤاال لمستشفى الملك فيصل التخصصي عن سبب حرمان األطباء السعوديين من العمل في 

ً باألطباء واإلداريين الوافدين، اختصر المستشفى إجابته على استعراض نسب  المستشفى، بالرغم من أنه ما يزال مليئا

 .ديهالقوى العاملة ل

لماذا يحرم أبناؤنا األطباء السعوديون من »وكان مجلس الشورى ممثال باللجنة الصحية وجه سؤاال للمستشفى مفاده 

العمل في المستشفى وال يقبل توظيف سوى األطباء الحاصلين على شهادات أجنبية؟ ولماذا المستشفى ما زال مليئاً 

صيغة وجهت اللجنة استفسارها األول فيما يتعلق بالموارد البشرية ، بهذه ال«باألطباء واإلداريين غير السعوديين؟

 .خالل مناقشة تقريره األخير 1438/1437بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث للعام المالي 

 فئات وظيفية

شيراً إلى اختصر مستشفى الملك فيصل التخصصي إجابته على استفسار اللجنة باستعراض نسب القوى العاملة لديه، م

  .%57أن نسبة األطباء االستشاريين واالستشاريين المشاركين السعوديين في المؤسسة حسب التقرير السنوي تمثل 

من إجمالي القوى العاملة في  %86واستعرض المستشفى نسب السعودة في بعض الفئات الوظيفية التي تصل لـ

في الوظائف  %68عاملة في وظائف تقنية المعلومات، ومن إجمالي القوى ال %82الوظائف اإلدارية والمالية، و

 .اإلدارية المعاونة والمساندة

وأكدت المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث في ردهاً على استفسارات اللجنة، سعيها 

 .الدقيقة بأعلى المعايير العالميةالستقطاب أفضل الكفاءات الوطنية المؤهلة تأهيالً علمياً، لتقديم خدماتها التخصصية و

 مقعد للتدريب

تساءلت اللجنة الصحية بمجلس الشورى عما ذكره مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث في تقريره، أن 

مع تزايد أعداد األطباء »تدريب الكوادر السعودية لديه يتم بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصّصات الصحية، قائالً 

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=329563&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=329563&CategoryID=5
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آالف طبيب لم يستطيعوا الحصول على مقعد للتدريب، وطلبت اللجنة رأي  7خرجين والذين يقدر عددهم بـالمت

، بدورها لفتت المؤسسة إلى أنها ذكرت ذلك من ضمن المعوقات الرئيسة في تقريرها السنوي من «المستشفى بشأن ذلك

  .عدم توفر وظائف ومبنى للتدريب

ولين في البرامج التدريبية يعتمد على السعة الممكنة التي تحددها الهيئة السعودية ولفتت المؤسسة إلى أن عدد المقب

 .للتخصّصات الصحية من خالل مجالسها العلمية

 مقترحات وحلول طرحها التخصصي

 زيادة وظائف التدريب لألطباء والممارسين الصحيين والمدربين لمواكبة االحتياجات المتنامية

 وع إنشاء مركز التدريب والمحاكاة في المستشفى الرئيس بالرياضدعم المؤسسة إلعادة مشر

  اعتماد بند االبتعاث لفرع جدة، حيث لم يسبق تضمين هذا البند ميزانية السنوات السابقة

 

 
 دعوى للنكاح والفرقة ومكة والرياض تتصدران 13799

 

 م   8201 فبراير   11 -هـ 9143جمادى األولى   25  الوطن  األحد المصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

      AM 1:18 11-02-2018جازان: سعاد عسيري 

ردة للمحاكم االبتدائية خالل األشهر الخمسة الماضية أن دعاوى األحوال الشخصية الوا« الوطن»كشف مصدر عدلي لـ

 .منطقة بالمملكة 13في  13799شهدت ارتفاعا كبيرا في قضايا النكاح والفرقة، حيث بلغت 

  مكة تتصدر

، 13799حتى جمادى األولى بلغت  1439منطقة منذ بداية محرم لعام  13قضايا النكاح والفرقة في »ذكر المصدر أن 

، حيث تصدرت المحاكم االبتدائية في منطقة مكة المكرمة 10413لحضانة والزيارة وما يلحق بها وعدد دعاوى ا

قضية حضانة وزيارة وما يلحق بها، وفي منطقة الرياض استقبلت المحاكم  4,355دعوى نكاح وفرقة، و 4913بـ

المنطقة الشرقية بلغ عدد  دعوى حضانة وزيارة وما يلحق بها، وفي 1812دعوى نكاح وفرقة، و 2553االبتدائية 

، بينما بلغت دعاوى 1.238، وعدد قضايا الحضانة والزيارة وما يلحق بها 1696الدعاوى الخاصة بالنكاح والفرقة 

 .قضية 548دعاوى، وعدد قضايا الحضانة والزيارة وما يلحق بها  1206النكاح والفرقة في منطقة جازان 

  ارتفاع طفيف

http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=329484&CategoryID=3
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=329484&CategoryID=3
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 1439األولى من عام  5وى النكاح والفرقة في منطقة المدينة المنورة خالل األشهر الـعدد دعا»أضاف المصدر أن 

، وفي منطقة عسير بلغ عدد دعاوى النكاح والفرقة 725، وعدد قضايا الحضانة والزيارة وما يلحق بها 723بلغت 

كاح والفرقة في منطقة قضية حضانة وزيارة، في الفترة ذاتها بلغت دعاوى الن 458دعوى أو قضية، مقابل  718

دعوى، وفي منطقة تبوك بلغ عدد دعاوى النكاح  368، وعدد دعاوى الحضانة والزيارة وما يلحق بها 627القصيم 

، والحضانة 260، وبلغ دعاوى النكاح والفرقة في منطقة حائل 305، والحضانة والزيارة وما يلحق بها 428والفرقة 

دعوى،  142، وعدد قضايا الحضانة والزيارة 171ان عدد دعاوى النكاح والفرقة ، وفي منطقـة الباحة ك179والزيارة 

، فيما سجلت المحاكم 126، وقضايا الحضانة والزيارة 229أما بالنسبة لمنطقة الجوف فكانت قضايا النكاح والفرقة 

قضية  102منطقة نجران  دعوة للحضانة والزيارة، وشهدت 93دعوى نكاح وفرقة، و 173االبتدائية بالحدود الشمالية 

 .«دعوى 64نكاح وفرقة، وكان عدد قضايا الحضانة والزيارة وما يلحق بها 

  القضايا المتجددة

تأخر النظر والبت في قضايا دعوى النكاح والفرقة في محاكم »إن « الوطن»قال المستشار القانوني فهد الفرحان لـ

أطراف الخصومة أو طرفي النزاع، فإذا كانا متفاهمين تستمر األحوال الشخصية لسنتين أو ثالث سنوات يرجع إلى 

الدعوى من سنة إلى سنة ونصف السنة، أما إذا كان أحد الطرفين غير متفهم يؤثر ذلك على سير القضية، وتمتد القضايا 

اث وأسباب سنوات، وذلك لوجود النفقة والحضانة، ولذلك تسمى هذه القضايا بالمتجددة لما يدخل فيها من أحد 3إلى 

  .«تستجد لكال الطرفين

أكثر من يعاني في قضايا دعوى النكاح والفرقة هم األطفال والنساء، نتيجة الجهل باإلجراءات التي ال بد »وأضاف أن 

من اتباعها في تلك الحالة، وأيضا عدم تحديد مواعيد تناسب طرفي النزاع، وعدم التزام أطراف النزاع بحضور 

د من نشر الثقافة القضائية في المجتمع، وكيفية التعامل مع هذه القضايا، وما يتعلق بها من إجراءات الجلسات، لذلك ال ب

 .«بين طبقات المجتمع

القضاء حرص في اآلونة األخيرة على االستعانة بالجمعيات المتخصصة في تنظيم زيارة أبناء »وأوضح الفرحان أن 

 .«أطراف المنازعات في قضايا األحوال الشخصية

 أعلى المناطق في قضايا األحوال الشخصية في المحاكم االبتدائية

 :في دعوى النكاح والفرقــة

 

  «1439أشهر من عام  5خالل »

 مكة المكرمة

 دعوى أو قضية بنسبة 4913

 الرياض

 دعوى أو قضية بنسبة 2553

 الشرقية

 دعوى أو قضية بنسبة 1696

 جازان
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 دعاوى أو قاضيا بنسبة 1206

 

 

السعودية تعيد تشكيل أسلوب إدارة للطاقة ببناو قاعدة 
 متينة لم "املتجددة"

 م   2018 فبراير   11 -هـ 1439جمادى األولى   25  االقتصادية  األحد المصدر: جريدة 

 رابط الخبر  

 

الطاقة المتجددة والمساهمة في تحقيق كشف لـ "االقتصادية" مصدر حكومي رفيع، سعي السعودية نحو تفعيل مصادر 

مزيج طاقة أمثل، يسمح بإعادة تشكيل أسلوب إدارة للطاقة، ويزيد من قدرة التكيف مع العوامل االقتصادية الكلية، 

 .والوصول إلى رؤية اقتصادية مستدامة وطويلة األمد

الكهربائية ومياه الشرب ضرورة، وذلك  وأكد المصدر، أن التحرك الفاعل لمواجهة تحديات ارتفاع الطلب على الطاقة

 .لما لها من أثر كبير في تحقيق متطلبات النمو االقتصادي واالجتماعي للمملكة على المدى البعيد

وأضاف "ولهذا السبب نعمل على تسريع وتيرة تطوير مشاريع الطاقة المتجددة وإدخالها حيز التنفيذ لنتأكد من مساهمتها 

 ."ملكة المستقبليةفي تلبية احتياجات الم

وأشار المصدر الحكومي، إلى تمتع السعودية بمصادر الطاقة الصديقة للبيئة بشكل مستمر أغلب فصول العام وممتدة 

 .على مساحتها الجغرافية الواسعة إضافة إلى الموارد الهيدروكربونية الوفيرة

طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تتوافر بمعدالت  وذكر أن من بين مصادر الطاقة الصديقة للبيئة المتعددة في المملكة،

عالية جداً، موضحا أن استغالل هذه المصادر سيسهم في تشكيل قاعدة متينة لتطوير قطاع طاقة ناجح والوصول إلى 

 .مزيج طاقة رائد عالمياً، ولتحقيق التنمية المستدامة على المدى البعيد

ع طاقة متجددة يعتمد على موارد محلية متنوعة"، مبينا أن السعودية على هذا وقال "إن المملكة تؤمن بأهمية بناء قطا

األساس تلتزم بتطوير بيئة استثمارية متكاملة توفر المناخ المالئم للشركات العالمية والمحلية للمساهمة في تمكين قطاع 

 .الطاقة المتجددة، وتمكين الخبرات المحلية بمزيد من التنمية والتطوير

ميجا واط، وكذلك الطاقة  10.5لمصدر الحكومي، أن هناك مشاريع متوافرة كمشروع المدرا للطاقة الشمسية وأكد ا

ميجا واط، فضال عن مشروع  2.7ميجا واط ، وأيضا مشروع طريف لطاقة الرياح  1الشمسية المركزة في تبوك 

كيلو واط  30غيرة التي يراوح حجمها بين ميجا واط ، وغيرها من المشاريع الشمسية الص 2.7حريمالء لطاقة الرياح 

 .ميجا واط 5و

http://www.aleqt.com/2018/02/10/article_1330131.html
http://www.aleqt.com/2018/02/10/article_1330131.html


 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

23 

" الهادفة إلى زيادة حصة الطاقة 2030وقال، "إن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يندرج في إطار "رؤية المملكة 

عام  في المائة بحلول 10و 2020في المائة بحلول عام  4المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة في المملكة لتصل إلى 

2023". 

وأوضح أن البرنامج حدد خريطة طريق واضحة ومدروسة لتنويع إمدادات الطاقة المحلية، ووضع المملكة على الطريق 

نحو التطور المستدام في وقت لم تعد فيه الطاقة المتجددة بالنسبة إلى المملكة مجرد خيار لتحقيق االستدامة، بل خيار 

 .اقتصادي ومجدي من جميع النواحي

جيجا واط من  3.45لفت المصدر الحكومي إلى أن الهدف المبدئي للبرنامج الوطني للطاقة المجددة يتضمن إنتاج و

من خالل ثالث مراحل من العطاءات للتعاقد على توليد الطاقة من الرياح والشمس  2020الطاقة المتجددة بحلول عام 

 .وتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة وغيرها

اختيار منطقة الجوف إلطالق باكورة العطاءات العالمية لالستثمار في أول مشروعين للطاقة المتجددة من وبين أنه تم 

ميجا واط ومشروع طاقة  300البرنامج، مشيرا إلى أن المرحلة األولى تضم مشروع الطاقة الشمسية في سكاكا بحجم 

 .ميجا واط 400الرياح في دومة الجندل بحجم 

مي بأن تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تعد أبرز التقنيات المستخدمة عالميا، ولذلك تم وأفاد المصدر الحكو

 .تضمينها إضافة إلى تقنية تحويل النفايات إلى طاقة وتقنيات أخرى في البرنامج الوطني للطاقة المتجددة للمملكة حالياً 

والمياه المحالة، ومع ارتفاع معدل النمو السكاني يتزايد  وتشهد السعودية نموا متسارعا وتزايدا في الطلب على الكهرباء

 .استهالك الكهرباء والمياه المحالة ذات التكلفة المنخفضة

، 2032جيجا واط بحلول عام  120ووفقًا للتقديرات الحكومية فإن الطلب المتوقع على الكهرباء في المملكة سيتعدى 

نظمة للحفاظ على مصادر الطاقة، فإن إجمالي الطلب على الوقود الخام لذلك، وما لم يتم إنتاج طاقة بديلة وتطبيق أ

مليون برميل من النفط المكافئ يومياً بحلول عام  8.3إلنتاج الطاقة والصناعة والنقل وتحلية المياه سيرتفع إلى ما يعادل 

2028. 

 ميزات تنافسية للدولة الستثمارات ضخمة

السعودية، كل جزء منهما له خصائص ومزايا على مستوى الدولة، لتوفر نوعان من طاقة المستقبل يتوفران لدى 

 .الميزات التنافسية المترتبة على االستثمار في هذا القطاع الجديد

يأتي أول أنواع طاقة المستقبل "الطاقة الذرية" من المصادر الموثوقة واآلمنة والخالية من انبعاثات الكربون التي ال 

قدرا كبيرا من النفايات، إذ تدرس السعودية، التي تسعى لتقليص االستهالك المحلي للنفط، بناء قدرة  تلوث البيئة وال تنتج

 .2032جيجا واط بحلول  17.6لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية تبلغ 

ية" و"الرياح" أما طاقة المستقبل الثانية فتتمثل في الطاقة المتجددة التي تتنوع بالطاقة "الجوفية الحرارية" و"الشمس

 ."و"المحولة من النفايات

فالطاقة الحرارية الجوفية، تمثل اآلن المصدر األساسي للطاقة في عديد من الدول حول العالم، وعادةً في األماكن 

النشطة بركانياً مثل أيسلندا ونيوزيلندا. ورغم أن النشاط البركاني في السعودية محدود جًدا إال أنه كاف إلنشاء محطات 

وليد طاقة حرارية جوفية بجانب استخدام المصادر األخرى، حيث توجد ثالث طرق لتوليدها هي التبخير الجاف، ت

 .التبخير الفجائي، والدورة الثنائية
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في حين إن الطاقة "الشمسية" تتنوع بالكهروضوئية والشمسية المركزة فقط، إذ تتميز السعودية بوفرة مصادر الطاقة 

أحد أكثر المناطق ارتفاًعا في معدالت اإلشعاع الشمسي في العالم، حيث من المقترح إنتاج ما الشمسية حيث تعتبر 

 .2032جيجا واط بشكل تدريجي حتى حلول عام  41مجموعه 

جيجا واط من الكهرباء  9أما ثالث "المتجددة" فهي طاقة الرياح، التي تشكل مصدرا صديقا للبيئة، الذي يقترح توليد 

، الستخدامها بشكل أساسي في تحلية مياه البحار وتحويل المياه المالحة إلى مياه صالحة للشرب، ومع 2032بحلول عام 

ذلك فإنه ال يمكن التنبؤ باحتمالية هبوب الرياح وقد يكون استخدام الطاقة المولدة من الرياح مع غيرها من المصادر 

 .األفضل

المتجددة"، فتتمثل في إنشاء محطات تحويل نفايات إلى طاقة، وتعد فكرة بينما الطاقة المحولة من النفايات كرابع أنواع "

تتم دراستها بجدية لتقلل عدد المكبات ومشكالتها الناجم عنها التلوث األرضي والهوائي. وتعتبر هذه التقنية نظيفة 

فرص التي ستجعلها تتقدم في ومتطورة، وسيكون اختيار التقنية المستخدمة معتمًدا على التكلفة االقتصادية للعملية وال

جيجا واط من الكهرباء بهذه الطريقة  3المملكة، وبذلك تقترح مدينة الملك عبدهللا للطاقة الذرية والمتجددة إنتاج ما يعادل 

 .2032بحلول عام 

استخدام الوقود نحو اكتشاف مصادر مستدامة أكثر من  -بعد اعتماد العالم الطاقة البديلة  -وتتجه السعودية وفقا لرؤيتها 

الخام الذي يعد مصدرا ناضبا، وبذلك ال تستثنى السعودية عن غيرها في رؤيتها وتوجهها إليجاد مصادر الطاقة البديلة، 

ولكي توفر مدينة الملك عبدهللا للطاقة الذرية والمتجددة مستقبل طاقة مستداما تم اقتراح مزيج من مصادر الطاقة 

ا االقتصاد الناتج من توفير النفط والغاز، وأنماط احتياج الكهرباء والماء والخيارات المستدامة، واضعة في اعتباره

 .التقنية ومتطلبات التنظيم والبنية التحتية والتطور السكاني وتحسين سلسلة القيمة المضافة المحلية

تقييم شامل لمصادر الطاقة البديلة ولتحقيق أقصى قدر من االستدامة، قامت مدينة الملك عبدهللا للطاقة الذرية والمتجددة ب

 .لضمان الحصول على الفائدة القصوى من استخدامها

، تدعمها الطاقة الذرية 2032وتوصلت إلى أن الهيدروكربونات ستظل عنصرا رئيسا في مزيج الطاقة المستهدف لعام 

نفايات، وذلك على أساس أن والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية األرضية والطاقة المحولة من ال

جيجا  16جيجا واط، حيث يتولَّد  41جيجا واط والطاقة الشمسية  17.6جيجا واط والطاقة الذرية  60الهيدروكربونات 

جيجا واط  1جيجا واط بالطاقة الشمسية المركزة؛ و 25واط منها من خالل استخدام الخاليا الكهروضوئية وما يعادل 

 .جيجا واط من الطاقة المحولة من النفايات 3جيجا واط من طاقة الرياح و 9رضية، من الطاقة الحرارية األ

ومع هذا التصور، ستوفر الطاقة الذرية والطاقة الحرارية األرضية والطاقة المحولة من النفايات في فترة الليل خالل 

ل فترة النهار، وذلك على مدار فصل الشتاء الحمل األساسي للطلب؛ وستلبي الطاقة الكهروضوئية إجمالي الطلب خال

العام؛ كما ستلبي الطاقة الشمسية المركَّزة، مع التخزين، أقصى فارق في الطلب بين الطاقة الكهروضوئية وتقنيات 

 .الحمل األساسي وستلبي الهيدروكربونات ما تبقى من الطلب

على تطبيق سياسة تجارية شفافة وواضحة وستحافظ مدينة الملك عبدهللا للطاقة الذرية والمتجددة خالل عملها هذا 

 .للمطورين والمستثمرين في طرح وإدارة المشاريع وضمان األسعار المنافسة

فالهدف األهم هو تكوين شراكات واسعة مع الشركاء المحليين والدوليين في تطوير قطاع الطاقة الذرية والمتجددة الذي 

في  80في المائة من إنتاجية الطاقة النووية و 60حيث يتم توطين يتضمن الحفاظ على الطاقة وخدمات دعم الطاقة، ب

 .المائة من الطاقة الشمسية من موارد محلية



 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

25 

 

 

انطالق مؤمتر واشنط  العاملي للتحالف بني األديان وحمبي 
نة السالم.. د. العيسىع الكراهية نت

ُ
عف استيعاب س

َ
يجة ض

 اخلالق يف االختالف والتنوع

 م   8201 فبراير   11 -هـ 9143جمادى األولى   25  الجزيرة  األحد : جريدة المصدر

 رابط الخبر

 

 :واشنطن -« الجزيرة»

م الجميع دعا معالي األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى إلى ضرورة أن يلتز

 .بالحوار الفعّال الكفيل بنشر الوئام والسالم بين جميع البشر في مختلف مجتمعات العالم

جاء ذلك في كلمة لمعالي الدكتور العيسى في مؤتمر واشنطن للتحالف بين أتباع األديان ومحبي السالم، الذي نظمه 

جتماعية وفكرية وحكومية من مختلف دول شخصية دينية وسياسية وا 400منتدى تعزيز السلم في واشنطن بحضور 

 .العالم

 

وأوضح معالي الدكتور العيسى أن العالم اليوم يشكو ضعف استيعاب ُسنة الخالق في التنوع الديني والفكري والثقافي 

ين والحضاري، وكذلك عدم استيعاب البعض أهمية التعايش بين الجميع؛ باعتباره قاعدة أساسية لتحقيق السالم والوئام ب

 .البشر

واستذكر معاليه التاريخ اإلنساني المليء باألحداث والعظات، من خالل استعراض موجز لتفسيره في شأن األديان 

والمذاهب والمدارس الفكرية والفلسفية، وما نتج من بعضها من كيانات سياسية وغير سياسية.. فقد ُوجد أن هناك حقيقة 

السجال الديني والمذهبي والفكري المفضي للصدام والصراع بما يحمله من  ال يمكن ألي مستنير أن يتجاهلها، هي أن

كراهية وحقد وازدراء لم يكن يوًما من األيام في صالح طرف على حساب طرف؛ فالكاسب في الظاهر ليس منتصًرا 

مطلقًا في صراع حقيقة، وإنما يهيمن بقوته المادية فحسب، وهو في واقع حاله خاسر لقيمه، مسيء لقضيته، وال كاسب 

 .الكراهية واألحقاد المتبادلة؛ فالكل خاسر

وأشار معالي الشيخ العيسى إلى خطورة غياب منطق الحوار والحكمة، وازدياد عتمة التاريخ بفعل فصوله المظلمة، 

 .نتيجة عته بشري، استغل األديان ووظفها لصالح مشروعه الخاص؛ فكانت األديان وقوده وضحيته

http://www.al-jazirah.com/2018/20180211/ln45.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180211/ln45.htm
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لى أن األهواء والمطامع الشخصية أدت إلى استمرار مشهد األمس بسياق تاريخي مؤلم، فضالً عن تأثير وشدد معاليه ع

المصالح السياسية، وغياب تكامل القدرات التأهيلية لعدد من المرجعيات الدينية، وضعف التواصل والحوار الفعال 

القيم والتعايش؛ ما كان له أثر ملموس على واقعنا والمثمر، وعدم استثمار المشتركات، وبخاصة تلك المتعلقة بمنظومة 

 .اليوم

ولفت معالي د. العيسى إلى أن الصراع الديني والفكري وما ينتج عنه من تطرف وتطرف مضاد ال يتحمل مسؤوليته 

المختطفون فكريًّا وحدهم؛ فهم مجرد قطيع تائه في عهدة الذئاب، بل يتحمله أيًضا من وضع أرضية تلك الصراعات 

 .والصدامات، وأسس لنظريات الكره والحقد والعداء لكل مخالف له في الدين والفكر والثقافة

وأكد أن التنوع الديني والفكري والثقافي يجب أال يتجاوز القناعة إلى حالة الفرض واإلكراه واإلقصاء والصدام؛ ألن كل 

 .شيء يمكن فرضه بالقوة ما عدا األفكار والمعتقدات

أن النظرة المنطقية تكشف أن األفكار واآلراء تكون أقرب وعيًا وتحضًرا عندما تحترم حق غيرها في  واعتبر معاليه

 .الوجود والعيش بكرامة، مع محبة الخير للجميع، والتعاون معهم للصالح المشترك، وصالح اإلنسانية جمعاء

من حين آلخر نازيون جدد بصيغ أخرى. وقد  وقال إن بمقابل هذا همجية سادت طويالً، وال تزال يذكيها في عالم اليوم

ساعدهم على إشعال العداوة والصراع بعض حاملي علم األديان دون فقه وال وعي وال حكمة؛ فما أسهل جمع النصوص 

وحفظها، وما أقل فهمها، وأندر رجالها. وأوضح معالي الشيخ الدكتور أن األديان عبر تاريخها قد عانت من حفظة 

 .ين لساحاتها العلمية والفكرية دون استيعاب وال وعي؛ فكانوا وباالً على األديان وأنفسهم قبل غيرهمالنصوص المتصدر

وأشار معاليه إلى أن للخالق تدبيًرا كونيًّا، ال بد للجميع من فهمه والعمل على ضوئه.. ومع إشكالية الغفلة والجهل إال أن 

 .هذه السنة، ومن ثم السير على خالفها بما يعاكس شرط سالم عالمناثمة مشكلة أكبر من ذلك، هي التجاهل والمكابرة ل

وطالب معاليه بمعالجة ازدراء أتباع األديان، والتصدي الحكيم لفوبيا األديان، والدعوة للحوار الفعال، والتفرقة بين التفهم 

بأن العقائد والقناعات ال تفرض، وأن والقناعة؛ فاألول يقر بُسنة الخالق في االختالف والتنوع والتعددية، والثاني يقر 

عدم قبولها ال يعني المواجهة بينها واإلكراه عليها، مع التحذير من توظيف الدين ألي غرض مادي، ومن اإلساءة 

للعواطف الدينية بما يصرف بعضها عن مسارها الطبيعي، والتشديد على عقد اللقاءات الدورية للتذكير والمذاكرة حول 

األديان والثقافات، ومن ثم االنفتاح والتعاون والتعايش على ضوئها، مع التعزيز المستمر ألساليب فهم  المشتركات بين

 .اآلخر كافة

ورأى أن النصوص الدينية كالنصوص الدستورية والقانونية، يستطيع كل فاسد أن يتالعب بتأويلها، ويتعسف في 

 .سيقف أمامه بكل شجاعة وقوة دالالتها لصالح مطامعه، لكن صوت الحق والعدل والحرية

وشدد معالي د. العيسى على أن كل عنف باسم الدين يوجد خلفه تقاعس وإهمال من حكماء وعقالء الدين، سواء في 

 .تموضعهم الديني أو في نشاطهم، وعلى قدر عزم الكبار تكون األفعال، وتبنى صروح المحبة والسالم

الدينية والتربوية منصبة أكثر على ترسيخ القيم السلوكية واألخالقية، واحترام ونبه معاليه إلى أهمية أن تكون البرامج 

اآلخرين، وتفهم سنة الخالق في التعدد والتنوع، وتعزيز قيم السالم والمحبة اإلنسانية، والتعاون على ضوئها وفي 

 .مشتركاتها المتعددة

المجتمعات المسلمة قد ألقى كلمة في المؤتمر، شدد فيها  وكان معالي الشيخ عبدهللا بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في

على ضرورة تحويل جميع النتائج اإليجابية في اللقاءات المماثلة إلى عمل دائم، يكون نموذًجا لكل أتباع الديانات 

الحروب والفلسفات، ويظهر الدين على شكله الحقيقي باعتباره قوة سالم وعامل جذب بين المختلفين، وليس سببًا في 

ونشر الكراهية. ودعا الشيخ ابن بيه إلى ترسيخ مبدأ التعارف والصداقة بين الجميع، والتشجيع على المبادرة باألعمال 

 .اإلنسانية ومساعدة المرضى والمحتاجين، بما يمليه الموروث الديني، وتدعو له األخالق اإلنسانية
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بينها الدعوة إلنشاء مؤسسة تعنى بتطوير وتفعيل مبادئ  وانتهى المؤتمر إلى عدد من التوصيات والمقررات، من

، وإطالق حملة إنسانية إلطعام مليار جائع على مستوى العالم، وتكوين مجلس دولي متعدد «إعالن واشنطن»ومقاصد 

الديانات، يضم قيادات بارزة من رجال الدين لدعم الوساطات والمصالحات والتدخل السريع إلطفاء حرائق الحروب 

 .الفتن األهلية استلهاًما للقيم المشتركة التي عليها تتأسس جهود تعزيز السلم في العالمو

جدير بالذكر أن المؤتمر حظي بحضور كبير لشخصيات حكومية وأهلية حول العالم، عالوة على قيادات دينية بارزة من 

 .مختلف األديان والمذاهب، كما حضره مفكرون وإعالميون عالميون

 

 

مستشار قانونيع عقوبات تعزيرية ملروجي املقاطع املخلة 
 باآلداب

 م   2018 فبراير   11 -هـ 1439جمادى األولى   25  الجزيرة  األحد لمصدر: جريدة ا

 رابط الخبر

 

ويج مقاطع شخاص الذين يقومون بنشر وترألأكد المحامي والمستشار القانوني عامر فالتة لـ)الجزيرة أونالين( أن ا

سالمية ومخلة باآلداب العامة وليس المقصود منها سوى نشر الرذيلة والفاحش من األقوال إلمخالفة لمبادئ الشريعة ا

فعال والدعوة إليها يعرضون أنفسهم للمالحقة والمساءلة القانونية من جهة التحقيق، ممثلة في النيابة العامة، ومن ثم ألوا

 .إلنزال العقوبات التعزيرية والرادعة لهمحالة إلى المحكمة الجزائية إلا

 .قوال وتأثيرها وعدد مرات تكرارهاألفعال واألوأشار إلى أن العقوبات التعزيرية تقدر بقدر جسامة ا

 

 

 

 

 

 

http://www.al-jazirahonline.com/news/2018/20180210/123345
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م حىت  1986ألف عملية زراعة عضو منذ عام  14قاب مت إجراو 
اململكة ضم  الدوب «ع اجلزيرة»م د.فيصل شاهني لم2017عام 

 اخلمس األوائل يف زراعة األعضاو

 م   8201 فبراير   11 -هـ 9143جمادى األولى   25  الجزيرة  األحد لمصدر: جريدة ا

 رابط الخبر

 

 :سلطان المواش -« الجزيرة»

عضاء الدكتور فيصل شاهين أن المملكة تبوأت مكانة متقدمة بين الدول أكد مدير عام المركز السعودي لزراعة األ

إن المملكة اآلن ضمن الخمس دول األوائل في زرع « الجزيرة»الزارعة على مستوى العالم، وقال الدكتور شاهين لـ

ر الدول في زراعة األعضاء بالتبرع من األحياء، أما على مستوى العالم العربي والشرق األوسط تعتبر المملكة من أكب

 30األعضاء سواًء من المتبرعين األحياء أو بعد الوفاة وخاصةً زراعة الُكلى والكبد حيث بلغ معدل زراعة األعضاء 

( عملية زراعة عضو منذ 14.439عالمياً(، مشيًرا أنه تّم إجراء عدد ) 37زراعة عضو لكل مليون نسمة )المرتبة الـ 

( عملية زراعة كلى، 11.481م(، وذلك على النحو التالي: إجراء عدد )2017هاية م وحتى ن1986بداية البرنامج )

( 64( عملية زراعة رئة، وعدد )285( عملية زراعة قلب، وعدد )376( عملية زراعة كبد، وعدد )2.232وعدد )

( أنسجة مختلفة، 1904عملية زراعة بنكرياس، أما بالنسبة لألنسجة )القرنيات، العظام( فقد تم زراعة ما مجموعه عدد )

( مركزاً للغسل الكلوي )الدموي والبريتوني( في كافة مناطق المملكة، اإلشراف على 278اإلشراف على إنشاء عدد )

( 7( مركزاً لزراعة الُكلى، عدد )18( مركزاً لزراعة األعضاء المختلفة، وذلك على النحو التالي: عدد )30إنشاء عدد )

( مركزاً لزراعة 1( مركزاً لزراعة البنكرياس، عدد )2( مركزاً لزراعة القلب، عدد )2) مراكز لزراعة الكبد، وعدد

 .الرئة، افتتاح مكاتب إقليمية تابعة للمركز السعودي لزراعة األعضاء في كل من: الرياض، وجّدة والدمام وبريدة

اون مع مختلف المؤسسات الصحية الدولية وأوضح أنه تم تنظيم العديد من المؤتمرات العلمية والدورات التدريبية بالتع

( مبادرات من مشاريع 5العاملة في مجال التبرع باألعضاء حول العالم ونقل تجربتها للمملكة، كذلك اعتماد عدد )

ورؤية  2020المركز السعودي لزراعة األعضاء لتطوير برامج زراعة األعضاء ضمن مبادرات التحول الوطني 

النحو التالي: مبادرة مشروع تأسيس وتشغيل مختبر تفاعلي لتدريب العاملين في العنايات  ، وذلك على2030المملكة 

المركزة على برنامج الوفاة الدماغية والتبرع باألعضاء، مبادرة برامج السجل الوطني لمرضى الفشل العضوي 

اعة األعضاء والتبرع بها، مبادرة والمرضى الزارعين والمتبرعين، مبادرة برامج الحملة الوطنية التوعوية لبرنامج زر

مشروع البرنامج الوطني لتقييم المستشفيات العاملة ببرامج التبرع باألعضاء وزراعتها، مبادرة تنشيط برامج التبرع 

 .باألعضاء في العنايات المركزة بالمستشفيات المتبرعة باألعضاء

 

http://www.al-jazirah.com/2018/20180211/ln49.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180211/ln49.htm
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تنفي فرض رسوم على النفايات السكنية « البلدية والقروية»
 وربطها بفواتري الكهرباو

 م   8201 فبراير   11 -هـ 9143جمادى األولى   25  الرياض  األحد المصدر: جريدة  

 رابط الخبر

 

 الرياض اإللكتروني -متابعة 

نفت وزارة الشؤون البلدية والقروية ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل االجتماعي عن فرض رسوم على النفايات السكنية 

 .ربطها بفواتير الكهرباء، مشيرة وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن ذلك ليس له أساس من الصحةو

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية حمد بن سعد العمر بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية لم تفرض 

لتجارية وحدها التي تم فرض رسوم عليها، وذلك حسبما أعن وزارة الشؤون أي رسوم على النفايات السكنية، مبينا أن النفايات ا

 .البلدية والقروية عبر بيان بحسابها الرسمي في موقع التواصل االجتماعي "تويتر" اليوم السبت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alriyadh.com/1660928
http://www.alriyadh.com/1660928
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 سعودي م  أب أجنبي

 م   2018 فبراير   11 -هـ 1439جمادى األولى   25  الحياة األحدالمصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

 علي سعد املوسى
بضغط وصبر ومداومة من بضع أخوات من مجلس الشورى الموقر، ولدت التوصية المنتظرة في الحق اإلنساني ألبناء 

 .المواطنات المتزوجات من أجانب بالحصول على الجنسية السعودية

بطاقات طلبا وأمال بين شعوب األرض. وموقفي الثابت أنني ضد بطاقة الهوية الوطنية التي تعتبر اليوم واحدة من أكثر ال

التجنيس العشوائي أو االنتقائي، فلدينا اليوم من الرقم السكاني ما يكفي، ولكننا في هذه الحالة ال نتحدث أبدا عن قصة 

علينا أن  تجنيس، فهؤالء في األصل بنصف دم سعودي خالص، وسأزيد فوقها أن األم هي الوطن األول. وفوق هذا

 .ندرك طبيعة النسبة الكبرى من زواج هؤالء السعوديات بأجانب

نسبة كبرى من هذه الزواجات تتم بين عائالت يحمل بعض منها الجنسية السعودية وبعضها اآلخر جنسية البلد األصل 

 .الذي تعود إليه جذور ذات العائلة

جه السعودية الجديد فيما يختص بحقوق المرأة فحسب، توصية مجلس الشورى حينما تتحول إلى قرار رسمي ال تعكس و

بل أيضا تشير بوضوح إلى عزم القيادة السعودية على كسر كل قيود التمييز الال أخالقية ما بين الجنسين. وهنا يبرز 

إلى هذا  سؤال الدهشة: لماذا يحصل أبناء المواطن المتزوج بأجنبية على الجنسية بصورة تلقائية بينما احتاجت المواطنة

 الجهاد الطويل كي يحصل أبناؤها على نفس الحقوق؟

ويبقى مما يستحق االنتباه تلك الحملة العنصرية التي ضجت بها مواقع التواصل االجتماعي التي استغلت مثل هذه 

التوصية لبث سمومها المريضة. وكما قال الزميل العزيز، غسان بادكوك، فإن من يظن نفسه في مأمن من بذاءات 

 .هؤالء العنصريين فهو واهم

العنصرية سرطان يتفشى ويتسرب إلى مجتمعنا والصمت عن هؤالء أو الخوف من تسلطهم لن يجعلنا في مأمن عن 

 .قذاراتهم

بقي أن أذكر الجميع أن سكان هذا الوطن قبل االستقرار السياسي واالقتصادي، وقبل يزوغ نجم اإلمام الموحد كانوا أهل 

 .حواضر والحواضن القريبة منها والبعيدةترحال إلى كل ال

 .نحن شعب يعيش ويتآلف ولم نكن أبدا منغلقين بذات )األنا( العنصرية التي يشحننا بها البعض ولن نكون كذلك

 

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=36377
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=36377
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 ؟وزارة العمل ورواد األعماب.. فجوة أم جفوة

 م   8201 فبراير   11 -هـ 9143جمادى األولى   25  الحياة   األحد المصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

 خالد حراج 

الم، وتحديداً اإلصالحات االقتصادية، وعلى رغم كل مشاريع اإلصالحات الضخمة التي تنتهجها الكثير من حكومات الع

مراحل الدراسات والبحوث التي تخضع لها، وعلى رغم كل البريق الذي يواكب اإلعالن عنها، وما سيترتب عليها من 

ستهلك نتائج إيجابية على االقتصاد المحلي، إال أنها عادة ما تصطدم في مراحلها األولى بالشارع االقتصادي، ممثالً بالم

للخدمة، أو المنتج والجهة المصنعة لها، والجهة المسوقة، والجهة المنفذة، كل هؤالء عادة ما يستقبلون مثل هذه 

اإلصالحات بجفاف وبتأفف تصل في الكثير من الحاالت إلى الرفض وعدم القبول. ويعود ذلك إلى التنظيمات الجديدة 

إجراءات تنظيمية للهيكلة والمواصفات والمتطلبات، أو في الجانب واإلجراءات التصحيحية للسوق، والتي من بينها 

اآلخر تنظيمات مالية مباشرة، كالرسوم، والضريبة، والغرامات، ورفع الفائدة على القروض.. إلخ. هذه هي الصورة 

مثل هذه  النمطية السائدة في الكثير من دول العالم، ونسمع بين الحين واآلخر عن ردود األفعال التي تلي صدور

 20اإلصالحات. والسعودية بطبيعة الحال ليست في منأى عن العالم، بل هي إحدى الدول األعضاء في قائمة الدول الـ
(G20) وهي رائدة من رواد الصناعة النفطية والبتروكيماوية في العالم، وبالتالي أحد أهم الدول المؤثرة في اقتصادات ،

 .السوق العالمية

إلى أن اإلصالحات االقتصادية التي تشهدها السعودية منذ عام تقريباً وتطرح مشاريعها تباعاً،  نخلص من كل ما سبق

يرى المشرعون واالستشاريون أنها لم تعد إصالحات ذات خيارات مفتوحة، بل إنها أصبحت ملزمة وضرورية، ومن 

 .دونها ال يمكن أن تكتمل منظومة إنعاش االقتصاد وتصحيح وضع السوق

» ة المثيرة للجدل التي يتم تداولها هذا األسبوع بشكل واسع وهي القضية التي أصطلح على تسميتها: والقضي

وحملت وسماً شهيراً، كانت معظم التفاعالت منصبة من أصحاب المؤسسات الصغيرة « #الفواتير_المجمعة

معظم الشكاوى على حزمة والمتوسطة، والتي تمثل َعّصب الحراك االقتصادي في السوق السعودية، إذ تركزت 

إجراءات وزارة العمل التي توالت تباعاً خالل الفترة الماضية، والتي تمثلت برسوم الوافدين، وسعودة بعض القطاعات، 

وأخيراً، الفواتير المجمعة، وذهب الكثير منهم إلى أن الوزارة تضيق الخناق عليهم لدرجة شعروا معها أنهم مستهدفون 

وافدة، وأشاروا إلى عدم قدرتهم على الصمود، وأن السوق ستشهد في ظرف زمني بسيط مغادرة أكثر من العمالة ال

الكثير من المؤسسات السوق، وإعالن إفالسها، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم أزمة البطالة التي ارتكزت معظم اإلصالحات 

ه بعض الحماسة من كثير من رواد االقتصادية في سوق العمل على معالجتها. وعلى رغم رد الفعل هذا، الذي شاب

األعمال، وهو بال شك رد فعل طبيعي لمستثمرين شباب لم يقفوا على أقدامهم بعد، وتعرضوا لهزة مالية عنيفة نتيجة 

تراكم اإلجراءات والرسوم التي قد تخرجهم من السوق، وهذا هو ما نحن بصدد معالجته، إال أنه في المقابل نجد جانباً 

وجهة نظر وزارة العمل التي وجدت أن تضخم وضع العمالة األجنبية في السوق منذ عقود من الزمن لم  من اإلقناع في

http://www.alhayat.com/Opinion/Khaled-Darraj/27259445/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84---%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%AC%D9%81%D9%88%D8%A9%D8%9F
http://www.alhayat.com/Opinion/Khaled-Darraj/27259445/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84---%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%AC%D9%81%D9%88%D8%A9%D8%9F
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يعد يجدي معه مشروع نطاقات، أو المشاريع التنظيمية األخرى، إلى جانب أن الوضع العام لهيكلة السوق غير مثالي 

ودة الوظائف، ووقف شبح التستر، الذي وصل أبداً، وال يخدم على المدى القريب والبعيد خطط توطين المهن، وسع

مراحل متقدمة من السيطرة على السوق، ولكل ذلك رأت وزارة العمل أن اإلقدام على هذه الخطوات التصحيحية من 

شأنه أن يعيد األمور إلى نصابها، حتى وإن المس الضرر البعض ولفترة زمنية محددة، إال أن الوزارة ترى أن عملية 

 .كمن ضمن أوجه العالج الشاملهذه ت« الكي»

وبين وجهتي النظر، األولى الشاكية، والمتضررة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والثانية من وزارة العمل، أرى 

أن إمكان سد الفجوة، ومنع الجفوة، يمكن بالجمع بين المصلحتين واردة وليست بتلك الصعوبة، بحيث يمكن أن تستكمل 

صالحية التي ستحقق في النهاية الهدف االستراتيجي، ولكن في المقابل بقليل من المرونة والجدولة الوزارة مشاريعها اإل

الزمنية، إذ إن ألم الشكوى يكمن في أن كل برامج اإلصالح توالت بعد بعضها من دون فواصل زمنية تتيح لرواد 

 .جهتهم بها الرسوم الجديدةاألعمال التقاط أنفاسهم وتدوير أرباحهم البسيطة لسد الثغرات التي وا

فالسؤال العريض الذي سيطرح، ما فائدة كل هذه اإلجراءات التصحيحية إذا كان الفاقد في سوق رواد األعمال كبيراً 

 ومتسارعاً؟

 

 
طلقان "شبكة إجيار اإللكرتونية"

ُ
 "اإلسكان والعدب" ت

 إلزام الوسطاو العقاريني بتوثيق العقد املوحد فيها

 م   2018فبراير   12 -هـ 1439جمادى األول  26 االثنينسبق المصدر: جريدة 
jV3MThttps://sabq.org/t 

 

أطلقت وزارتا "اإلسكان والعدل"، اليوم، بالتعاون مع عدٍد من الجهات الحكومية "شبكة إيجار اإللكترونية"، التي توفر 

عديداً من الخدمات اإللكترونية ألطراف العملية التأجيرية، كتوثيق العقود، والسداد اإللكتروني، مع إلزام الوسطاء 

لكة، بتوثيق عقد "إيجار" الموحد في الشبكة اإللكترونية لخدمات اإليجار، وهو العقد العقاريين كافة في جميع مدن المم

 .المعتمد بصفته سنداً تنفيذياً 

 

جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، في مقر مسرح المركز اإلعالمي في وكالة األنباء السعودية بمدينة 

 .الرياض

 

 الحقيل؛ في كلمة له خالل المؤتمر الصحفي: هذه الشبكة إحدى المبادرات التي وقال وزير اإلسكان ماجد بن عبدهللا

أطلقتها وزارة اإلسكان بهدف تنظيم القطاع العقاري، ومنها قطاع اإليجار، ووضعت الوزارة خالل األعوام الماضية 

 عديداً من الخطط لتنظيم القطاع بشكل كامل،

 

ار الخطط التي تبنتها الوزارة، حيث تهدف من خاللها إلى تقديم منظومة وأضاف: إطالق شبكة إيجار يأتي كإحدى ثم

خدمات تنظم وتيسر العملية اإليجارية لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري مما يقلل النزاعات ويسهم في حلها 

وتسجيل العقود والصكوك بشكل سريع عبر توحيد العقد وتفعيله كسند تنفيذي وإطالق شبكة إيجار اإللكترونية لتوثيق 
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والوحدات العقارية وأتمتة عملية السداد وغيرها من خدمات تساعد إجماالً على إحداث التوازن بين العرض والطلب الذي 

 .ينعكس على تحقيق أسعار عادلة في القطاع

 

ونية التي تقدمها "شبكة وأردف: يمكن لمختلف أطراف العملية اإليجارية في مدن المملكة االستفادة من الخدمات اإللكتر

إيجار اإللكترونية" كخدمة توثيق "عقد إيجار الموحد" على شبكة "إيجار" اإللكترونية عبر زيارة أقرب وسيط عقاري 

 ."معتمد، كما يمكن البحث عن الوسطاء العقاريين المعتمدين عبر تطبيق "وسطاء عقاريين" أو موقع إيجار اإللكتروني

 

دل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ في كلمة مماثلة: "عقد إيجار الموحد" ستنعكس إيجابياته من جهته، قال وزير الع

 .على القطاع العدلي؛ كونه سيحد بشكل كبير من تدفق القضايا المتعلقة بهذا القطاع على المحاكم

 

في إجراءات إلكترونية واضحة منذ وأضاف: هذا العقد يعد سنداً تنفيذياً يمنح صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة 

ً لقرار مجلس الوزراء رقم " هـ، وعليه تنتفي 1438/  5/  16" وتاريخ 292بداية رفع الطلب، حتى إعادة الحق وفقا

ً لدى المحكمة المختصة، وهو ما سيوفر الجهود، ويكفل سرعة إعادة الحقوق  الحاجة إلى رفع دعوى ونظرها موضوعا

 .زارة العدل ممثلة بقضاء التنفيذ أنهت استعداداتها الستقبال هذه الطلباتألصحابها، مؤكداً أن و

 

وأضاف: "عقد إيجار الموحد" يهدف إلى ضبط وتنظيم العالقة وحدود المسؤولية بين أطراف العملية التأجيرية، وذلك من 

 .خالل توثيق عقد االيجار عبر شبكة الكترونية

 

لمهمة المسندة لها في تنظيم شبكة إيجار مع وزارة اإلسكان بوضع صيغة عقد موحد وأردف: وزارة العدل شاركت تنفيذاً ل

وبيانات جوهرية أساسية يحفظ به حقوق األطراف كافة ما سينعكس إيجاباً على تحسين قطاع اإلسكان ورفع إسهام القطاع 

 .التأجيري في الناتج المحلي

 

ا لخدمة المصلحة العامة، وتطوير أداء القطاع الحكومي بما يتوافق مع وتابع: الجهات الحكومية تتعاون وتتكامل فيما بينه

 .2030رؤية المملكة 

 

وقال الوزير: وزارة العدل إضافة الى سعيها في رفع جودة الخدمات المقدمة وتحقيق مزيد من الكفاءة والفاعلية؛ تتجه في 

التنفيذي على العقود والمحررات والمحاضر بما يعّزز مبادراتها ومشاريعها التطويرية، إلى التوّسع بإضفاء صفة السند 

حجية االلتزامات والعقود واألوراق التجارية ويعطيها قوة التنفيذ القضائي الفوري، ما سيؤدي بالضرورة إلى رفع كفاءة 

 .االقتصاد وتحقيق أثر إيجابي في قطاع األعمال والتبادل التجاري

 

 .طاق نظر المحاكم على القضايا التي يتوافر فيها عنصر المنازعة الحقيقيةوأضاف: سيقلل من مدد التقاضي ويحصر ن

 

بدوره، نّوه وزير االتصاالت وتقنية المعلومات المهندس عبدهللا بن عامر السواحة؛ بالشراكة مع مختلف الجهات 

 .ول الرقمي في المملكةالحكومية في إطالق برنامج "إيجار"، والتأكيد على دور الوزارة للمضي قدماً في مسيرة التح

 

وقال "السواحة": ما أنجزته وزارة اإلسكان بإطالق هذا البرنامج الرقمي يخدم شرائح كثيرة وقطاعات مختلفة من 

المستفيدين من األفراد وقطاع األعمال، خاصة أن هذا البرنامج يعد أداة مهمة وفعالة في الحفاظ على حقوق ومصالح كل 

ية في ظل ما يوفره البرنامج من توازن وثقة في قطاع اإليجار السكني عن طريق مراعاة حقوق أطراف التعاقدات اإليجار

 .جميع األطراف في العملية التعاقدية وبشكل إلكتروني بالكامل

 

وتطرق للجهود المشتركة والتعاون المثمر الذي تّم بين مختلف الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة العدل ومركز 

مليون وحدة سكنية  2.5لوطني وبرنامج "يسر" ألتمتة اإلجراءات التعاقدية بشكل إلكتروني كامل ألكثر من المعلومات ا

 .من خالل تفعيل تبادل البيانات الحكومية المشتركة بين الجهات لتقديم خدمات نظام إيجار بشكل دقيق وسريع وآمن
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ً بالخير وأضاف: كل ما ننفذه من أعمال ومشاريع في مسيرة التحول الر قمي، إنما هي أعمال وطنية تعود علينا جميعا

حاضراً ومستقبالً، وهو ما يدفعنا للبحث عن كل جديد سواء كأدوات أو معارف تمكننا من تطوير أعمالنا ورفع مستوى 

 .جودتها

 

من الفوائد لشبكة  بدوره، أّكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لإلسكان المهندس محمد بن صالح البطي؛ أن هناك عديداً 

إيجار من أبرزها االسهام في حفظ الحقوق والتقليص من تدفق القضايا اإليجارية في المحاكم، والمساهمة في رفع الناتج 

المحلي وتحفيز االستثمار في القطاع العقاري من تنظيم االستثمار لخدمات اإليجار العقاري، إضافة إلى إتاحة المزيد من 

رة وغير المباشرة" من خالل تدريب وتأهيل العاملين في القطاع اإليجاري، والعمل على تعزيز فرص العمل "المباش

 .األمن الوطني من خالل توثيق هوية أطراف العملية اإليجارية والوحدات السكنية والتعامالت المالية

 

يجار الموحد، وتأسيس الشبكة وقال "البطي": هناك عدد من الخدمات التي تقدمها شبكة إيجار بدءاً من إطالق عقد إ

اإللكترونية لخدمات اإليجار، وصوالً إلى تفعيل السند التنفيذي بالتعاون مع وزارة العدل، كما تّم عن طريق "شبكة إيجار 

اإللكترونية" توقيع اتفاقية الربط مع وزارة الداخلية لالستفادة من برنامج "أبشر"، ومع مؤسسة البريد السعودي الستخدام 

نوان الوطني، إضافة إلى تأسيس خدمات العمالء والهاتف الموحد، وإطالق تطبيق "وسطاء عقاريين" للبحث عن الع

 .الوسطاء العقاريين المعتمدين لدى البرنامج

 

وأضاف: البرنامج قدّم خالل الفترة الماضية عديداً من ورش العمل واللقاءات التعريفية والمؤتمرات والدورات التدريبية 

نية لتسجيل الوسطاء العقاريين، كما قام العاملون على البرنامج بعدد من الزيارات الميدانية لمختلف مناطق المملكة، المجا

ويقدم البرنامج خاصية التدريب اإللكتروني المستمر، إضافة إلى إطالق برنامج الرقابة واإلشراف وتدريب المراقب 

 .ن طريق تطبيق "وسطاء عقاريين" أو الموقع اإللكتروني للشبكةالميداني، وخدمة تلقي البالغات اإللكترونية ع

 

 .وعلى هامش المؤتمر، وقّع وزيرا اإلسكان والعدل اتفاقية تبادل بيانات بين الوزارتين

 

جهة حكومية "برنامج اإلسكان"، الذي يُعد أحد  16يُذكر أنه في إطار تنظيم قطاع اإلسكان في المملكة، أطلقت أخيراً 

بحلول عام  % 70، ويهدف إلى رفع نسب التملك بين المواطنين لتصل إلى 2030لتحقيق رؤية المملكة  12الـ  البرامج

، كما يقدم عديداً من المبادرات التي تسعى إلى تمكين المواطنين من تملك المسكن المالئم، وعديداً من الحلول على 2030

 .م قطاع اإليجار في المملكةمستوى التمويل، أو دعم المواطنين، بما في ذلك تنظي

 

حضر المؤتمر الصحفي األمير الدكتور بندر بن عبدهللا المشاري؛ مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، األمير سعود بن 

طالل بن بدر؛ مستشار وزير اإلسكان والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، محافظ الهيئة العامة 

بن حمد المبارك؛ ورئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف المهندس محمد بن عبدالرحمن العبدالجبار؛ للعقار عصام 

 .ورئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ وعدد من كبار المستثمرين والعقاريين في المملكة
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استثناو اجلمعيات اخلريية يف اململكة م  ضريبة «ع العمل»

ضافةال
ُ
 قيمة امل

 م   2018فبراير   12 -هـ 1439جمادى األول  26الرياض االثنين لمصدر: جريدة ا
http://www.alriyadh.com/1661219 

 

 واس -الرياض 

أّكد وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية للتنمية االجتماعية المهندس عبدالرحمن المطيري، اليوم األحد، استثناء 

 .ية المسجلة تحت إشراف الوزارة من ضريبة القيمة المضافة، بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخلالجمعيات الخير

 

-ورفع المهندس المطيري شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده األمين 

 .خيرية في مختلف مناطق المملكةعلى ما يوليانه من دعم غير محدود للجمعيات ال -حفظهما هللا

 

وقال وكيل الوزارة للتنمية االجتماعية، إن الجمعيات الخيرية ستحصل على اإلعفاء بطريقة االسترداد، عن طريق التقديم 

إلكترونيا على الهيئة العامة للزكاة والدخل، حيث يتوجب على جميع الجمعيات عند تقديم الطلب استيفاء المعايير التالية: 

يكون لدى المؤسسة الخيرية ترخيص بمزاولة األنشطة الخيرية من وزارة العمل والتنمية االجتماعية، وأن يكون هدف  أن

المؤسسة الخيرية تحقيق منفعة عامة وأال يكون هدفها تحقيق الربح، وأال يكون للمؤسسة أي مصدر دخل آخر غير 

 .التبرعات الخيرية والمنح

 

اعية بالجمعيات ذات األنشطة التجارية التي تحمل سجالت تجارية ألنشطة اقتصادية ربحية وأهاب وكيل التنمية االجتم

فبراير  18التقدم بطلب استرداد ضريبة القيمة الُمضافة التي يسددونها على التوريدات المستلمة للمملكة، في موعد أقصاه 

كاة والدخل بتقييم الطلبات المقدمة من هذه حيث ستقوم الهيئة العامة للز , www.vat.gov.sa :م، عبر الرابط2018

 .الجمعيات بعد استالمها لجميع المستندات المطلوبة

 

وقدم وكيل التنمية االجتماعية في ختام حديثه الشكر لوزير العمل والتنمية االجتماعية، ووزير المالية، ورئيس الهيئة 

الذي ستستفيد منه الجمعيات الخيرية في المملكة في تخفيف العامة للزكاة والدخل، على الدعم الكبير والتعاون المثمر، 

 .األعباء التشغيلية، وأداء رسالتها اإلنسانية النبيلة
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 امللك سلمانع تعدد الثقافات مطلب للتعايش بني الشعوب

 م   2018فبراير   12 -هـ 1439جمادى األول  26 االثنينالحياة المصدر: جريدة 
om/Articles/27302587http://www.alhayat.cالشعوب-بين-للتعايش-مطلب-الثقافات-تعدد--سلمان-/الملك 

 

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أهيمة الثقافات في تشكيل هوية األمم وقيمها، مشيراً إلى أن تنوع 

 .ب، وتحقيق السالم بين الدولالثقافات وتعددها واحترام خصوصية كل منها يعد مطلّباً للتعايش بين الشعو

 

، من األدباء «32الجنادرية»وشدد خادم الحرمين في كلمة خالل استقباله ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة 

والمفكرين في الرياض أمس، على أهمية البُعدِّ اإلنساني المشترك في كل ثقافة، بعيداً عن مفهوم صدام الثقافات، قائالً: 

 .«الثقافي ُمْرتََكزاً أساسياً في العالقات بين الدول والشعوب، ومن المهّم تعزيزه لخدمة السلم واألمن الدّوليين أصبح البُعدُ »

 

يُعبُر عن رغبتنا المشتركة في »يُجسدُ تراث المملكة العربية السعودية وثقافتَها، و « الجنادرية»وأشار إلى أن مهرجان 

 .«ية المختلفةتعزيز التفاعل بين الثقافات العالم

 

خادم الحرمين »الى ذلك، قال األمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز في كلمة الشخصيات المكرمة في المهرجان إن لـ 

، واعتبر ذلك «الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يداً طولى في تكريم أبناء الوطن منذ كان أميراً لمنطقة الرياض

 .«في خدمة دينه ومليكه ووطنه لفتة نبيلة لتكريم من أفنى عمره»

 

ما وجدناه »وفي كلمة لضيوف المهرجان، قال رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ الدكتور حافظ محمد طاهر األشرفي: 

ً لهذه البالد، ويبعث برسالة إلى الشعوب تدعو إلى الرحمة والسماحة والوسطية،  في هذا المهرجان يمثل تاريخاً عظيما

 .«عو إليه ديننا الحنيفوهو مطلب شرعي يد

 

ضيوف المهرجان من رجال الفكر والثقافة يقدّرون لخادم الحرمين إسهاماته وجهوده الكبيرة في خدمة قضايا »وأكد أن 

األمتين العربية واإلسالمية، والسلم واألمن الدوليين، وجهوده في خدمة الثقافة والتراث من خالل هذا المهرجان الكبير 

نخب من شعوب العالم، ويمكن من خالل فعالياته ونشاطاته إظهار حقيقة اإلسالم المعتدل الوسطي، الذي الذي شاركت فيه 

 .«يدعو إلى التسامح والتعايش مع كل الشعوب

 

 

 

 
 «مالزمًا قضائياً »توظف عناصر نسائية « النيابة العامة»

 م   2018فبراير   12 -هـ 1439جمادى األول  26 االثنينالحياة المصدر: جريدة 
http://www.alhayat.com/Articles/27302803/-نسائية-عناصر-توظف--العامة-النيابة-- ً ً -مالزما  -قضائيا

 

، على كادر أعضاء النيابة «مالزم تحقيق»أعلنت النيابة العامة السعودية أمس )األحد( عن نيتها توظيف فتيات جامعيات 

 .يابة، التي تشكلت بقرار ملكي قبل أقل من عام، توظيف عناصر نسائيةالعامة، وهي المرة األولى التي تعلن فيها الن
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 واشترطت النيابة أن تكون المتقدمات حاصالت على شهادة البكالوريوس، وأن يتقدمن عبر موقعها اإللكتروني

www.bip.gov.sa وتسجيل بياناتهن اعتباراً من اليوم وحتى منتصف شهر جمادى اآلخر المقبل. 

 

شروط أيضاً أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة، أو شهادة أخرى معادلة وتتضمن ال

لها، أو أن تكون حاصلة على شهادة تخصص األنظمة من إحدى جامعات المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، وفي حال 

يكون حكم عليها بحد أو تعزير أو جرم مخل بالشرف المعادلة أن تنجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض. وكذلك أال 

 .واألمانة، أو صدر في حقها قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليها اعتبارها

 

معايير دقيقة للوصول إلى األكفاء من المتقدمات لعمل النيابة العامة، من طريق »وأكدت النيابة العامة أنها ستطبق 

 .«ها المركز الوطني للقياس والتقويم، ثم إجراء مقابلة شخصية بعد ذلكاختبارات ينظم

 

في  23في المئة منها اعتداء على المال العام، و 24قضية خالل األسبوع الماضي،  4124إلى ذلك، أعلنت النيابة تلقيها 

اعتداء على النفس. وأبانت  21في المئة قضايا مخدرات ومؤثرات عقلية، و 23المئة االعتداء على العرض واألخالق، و

 قضية إلى المحاكم للنظر فيها. 1838من هذه القضايا، فيما أحالت  3980النيابة أنها أنجزت 

 

 

 

 
أبرز « القيمة املضافة»و«.. الريتز كارلتون»هدوو حييط بم 

 فوارقه

   م 2018فبراير   12 -هـ 1439جمادى األول  26 االثنينالحياة المصدر: جريدة 
http://www.alhayat.com/Articles/27302808فوارقه-أبرز--المضافة-القيمة-و----كارلتون-الريتز--بـ-يحيط-/هدوء 

 

بدا منظر الفندق الذي استقطب وسائل اإلعالم المحلية والدولية في العاصمة السعودية الرياض )الريتز كارلتون( مختلفاً 

اً بعد أن كان طوال الفترة الماضية ومنذ تشرين الثاني )نوفمبر( المقر الذي أمس )األحد( حين فتح أبوابه لضيوفه مجدد

 .قررت النيابة العامة استخدامه للتحقيق مع المتهمين في قضايا الفساد إثر تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد

 

الطرقات المؤدية إلى الفندق  وما بين أبواب عالية موصده وحواجز أمنية محيطة بالمكان وحراسة ورقابة مشددة في كل

 .فقط في المنعطف المؤدي إلى الفندق« مرور»تحولت الحال إلى النقيض تماماً بمسار هادئ جداً وبوجود سيارتي 

 

التفتيش لدى البوابة الرئيسة كان اعتيادياً على الطريقة المتبعة في الفنادق الكبرى في السعودية فيما كانت االبتسامة تعلو 

 .قومون باإلجراءات المعتادةمحيا من ي

 

ثمة هدوء ساد الساعات األولى بعد دخول الزوار إلى الفندق في ظل عددهم القليل، فيما لم يختلف الوضع كثيراً عما كان 

عليه في السابق باستثناء تغيير بعض أسعار المأكوالت والمشروبات وإضافة مالحظة في القائمة المقدمة للضيوف في 

ر إلى احتساب القيمة المضافة والتي بدأ العمل بها في السوق السعودية مطلع العام الحالي إبان إغالق بهو الفندق تشي

 .رياالً  245الفندق أبوابه، أما المطعم الرئيس للفندق فقد عاد إلى العمل مقدماً الوجبة بسعر بلغ 
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وسط عدد قليل من الزوار ومحاوالت اللتقاط  هدوء تام ساد الفندق الذي ال زال يحتفظ بأسرار المتهمين بقضايا الفساد

الصور الشخصية في الفندق الذي كان محط األنظار في اآلونة األخيرة، فيما رفض القائمون عليه السماح لمصوري 

 .وسائل اإلعالم من التقاط الصور في بهو الفندق

 

بينها كمقر لإلقامة من « تز كارلتونالري»أسباب الختيار  3وفي الوقت الذي وضع أحد محركات البحث عن الفنادق 

بقي هناك سبب رابع « لغة، وألنه يتوفر على مرافق رائعة لألزواج 12أسعار ال تقارن، وألن العاملين فيه يتحدثون بـ»

ربما لن تكتبه هذه المحركات وهو حال الفضول العالية لدى الكثيرين للسكن في الفندق ذاته الذي ضم بين كنفاته 

 .مال واألعمال طوال األشهر الماضية أثناء التحقيق معهمالمسؤولين واألقطاب والمشاهير في عالم ال

 

الفندق ذوو البناء العمراني المميز وخدماته الفاخرة والمثير للفضول بلغت قيمة اإلقامة فيه لليلة الواحدة بعد إعادة افتتاحه 

 .رياالً  3209رياالً فيما بلغت قيمة الدرجة األعلى من غرفه  2489

 

 

 

 
 شكاوى واكبت ثالثة دفعات حساب املواط  5

 م   2018فبراير   12 -هـ 1439جمادى األول  26الوطن  االثنين المصدر: جريدة  
//www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=329642&CategoryID=2http: 

 

 الرياض: سليمان العنزي 

مليار لاير،  2.2فيما أعلن برنامج حساب المواطن أمس، عن إيداع الدفعة الثالثة في الحسابات البنكية للمستحقين، بواقع 

 رياال كمتوسط دعم لألسرة الواحدة، 934ستحقاق الكامل بمعدل من األسر واألفراد المستقلين على اال %46وحصول 

شكاوى من المواطنين أبرزها، عدم إيداع المبالغ المخصصة لبعض المواطنين الذين  5صاحب إيداع مبالغ الدفعة الثالثة 

ن األولى والثانية، إضافة استفادوا من الدفعتين السابقتين، وتقليص المبالغ المخصصة في الدفعة الثالثة مقارنة مع الدفعتي

 .إلى تذمر عدد من المواطنين من عدم الرد على استفساراتهم

 

 دقة البيانات

، سبب تراجع قيمة الدعم لبعض المستفيدين بأن بعض المستحقين لم يفصحوا بدقة عن «حساب المواطن»أوضح برنامج 

كشفت بيانات برنامج «: »تويتر»على « المواطن حساب»بيانات الدخل وهو ما أثر على قيمة الدعم المقدم لهم. وقال 

حساب المواطن عند مراجعتها، أن بعض المستحقين لم يفصحوا بدقة عن البيانات في الدخل، ما أثر على قيمة الدعم 

 .«المقدم لهم، حيث تم التواصل معهم وإشعارهم بضرورة تحديث بياناتهم

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن «. أيام من إيداع أي دفعة 5د يمكن تقديم شكوى على مبلغ االستحقاق بع»وأضاف: 

أنه سيتم إيداع الدفعة الثالثة لمستحقي الدعم من البرنامج أمس، مؤكدا أن أمس سيكون آخر موعد للتسجيل ضمن دورة 

 .الدفع الرابعة لمن لم يسجل في البرنامج
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 دورات نسائية تطوعية بهالب املدينة

 م   2018فبراير   12 -هـ 1439جمادى األول  26الوطن  االثنين المصدر: جريدة  
News_Detail.aspx?ArticleID=329644&CategoryID=5http://www.alwatan.com.sa/Local/ 

 

 المدينة المنورة: طالل السناني 

ُعقدت في مركز التدريب بالمدينة المنورة، صباح أمس، أولى جلسات فريق العمل التطوعي التابع لمكتب العمل التطوعي 

 .النسائي

 

من أهداف الهيئة وتوعية المواطنين والمقيمين  ويهدف اللقاء إلى تحقيق رؤية وتطلعات الفريق التطوعي لالستفادة

والزوار، وتطوير العمل التطوعي، وكانت منظومة العمل التطوعي بالمدينة بقسميه الرجالي والنسائي في مقدمة مستقبلي 

 .الفريق

 

الذي سيتم وأكدت رئيسة الفريق التطوعي جيهان السالم، شكرها وتقديرها على إتاحة الفرصة لتطبيق العمل اإلسعافي 

 .تطبيقه في الميدان وكيفية التعامل مع الحاالت اإلسعافية

 

وأردفت مديرة إدارة التدريب النسوي بالمدينة المنورة فاطمة المرعشي، أن الدورات تسلط الضوء على العمل التطوعي 

لى برنامج تطبيق أسعفني، وعلى الخدمات اإلسعافية، وعلى كيفية االلتحاق بالعمل التطوعي خالل التسجيل في الهيئة وع

  .وأن هذه المبادرة والتعاون خالل ورش العمل المستمرة، تتيح بنقل المعلومات اإلسعافية لتعزيز العمل التطوعي

 

وأكدت أن أواصر التواصل بين إدارة التطوع من الجهتين يعطي الخبر وكسب المعلومات. وتعد هذه المبادرة التي تتجلى 

اني من ناحية تطبيق هذا العمل على كل الشرائح المجتمعية، وللزوار الذين يقصدون المسجد النبوي لبناتها الواقع الميد

 .الشريف
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سنة سجنا مللقي قنابل املولوتوف على مبىن  20

 االستخبارات
 م   2018فبراير   12 -هـ 1439جمادى األول  26الوطن  االثنين المصدر: جريدة 

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=329664&CategoryID=5 

 

 الرياض: الوطن 

عاما، لثبوت إدانته بالخروج على ولي  20« سعودي»تخصصة حكما ابتدائيا بسجن متهم أصدرت المحكمة الجزائية الم

األمر، والسعي إلى اإلفساد واإلخالل باألمن، خالل المشاركة بإلقاء قنابل المولوتوف على مبنى االستخبارات العامة، 

 .رجال األمن عن عملهموتجهيز قنبلة مولوتوف، وإحراق إطارات السيارات بهدف إحداث الفوضى، وإعاقة 

مرات، وقررت المحكمة  8كما دين المتهم بالمشاركة في التجمعات المثيرة ألعمال الشغب بمحافظة القطيف ألكثر من 

سنوات وفقا لما جاء في الفقرة أ من المادة األولى من  7سنة ابتداء من تاريخ إيقافه منها  20تعزير المدعى عليه بالسجن 

  نظام جرائم اإلرهاب

 15سنوات وفقا للعقوبة الواردة في المادة الـ 7، و1435/ 4/ 3، وتاريخ 44وتمويله والمعاقب عليها باألمر الملكي رقم أ/

من نظام المتفجرات والمفرقعات، وباقي المدة تعزيرا له عن باقي جرائمه، كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج 

 .خ خروجه منهالبالد مدة مماثلة لسجنه ابتداء من تاري

 

 تهم وجهت للجاني

 

 الخروج على ولي األمر

 السعي إلى اإلفساد واإلخالل باألمن

 المشاركة بإلقاء قنابل المولوتوف على مبنى االستخبارات

 إحداث الفوضى وإعاقة رجال األمن عن عملهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

41 

 

 

 

 
 الشرط اجلزائي وقانون السعودة

 م   2018فبراير   12 -هـ 1439جمادى األول  26الوطن  االثنين المصدر: جريدة  
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=36382 

 

 أصيل اجلعيد
قطاعا، واستقبل الشارع هذا القرار بتباين بين مؤيد  12أصدرت مؤخرا وزارة العمل والتنمية االجتماعية قرارا بسعودة 

ومعارض، وهذه حالة طبيعية، فالكل ينظر من زاويته أو من مصلحته، ربما القرار ممتاز ويحمي مصلحة أبناء الوطن، 

ك، لكن على وزارة العمل كذلك فهم أن الثقافة القانونية في قطاع وهذه ليست ممارسة غريبة في الدول األخرى كذل

التي تدّعي دائما  -وهو عامل مساعد مهم لقرارات السعودة -األعمال شيء مفقود على مستوى المؤسسات الصغيرة 

  تضررها من قرارات وزارة العمل، كيف ذلك؟

حفة، إذن منذ متى وهم راضون عن القرارات؟ ال شك كثير من أصحاب األعمال الصغيرة يدعي أن قرارات الوزارة مج

أنه بسبب التشوهات القانونية لسوق العمل أصبحت هناك لوبيات واقتصاديات سوق سوداء غير ظاهرة للعلن، تعتاش 

على )فيز العمل(، وكذلك الطفيليين ممن يتسترون ويسلمون تجارتهم لألجانب مقابل مبلغ نقدي، وبعضهم موظف حكومي 

من ناحية الزوجة، ومتستر من ناحية تسليم التجارة لألجانب. وإليقاف هؤالء نحتاج للتنظيم، وربما السماح  متستر

وبهذا نلغي تستر  -مع التنبه لتعارض المصالح بين الجهة الحكومية والجهة الخاصة-للموظف الحكومي بالتجارة 

 .ه لكن بضريبة عاليةالزوجات، وكذلك نسمح لمن يريد لألجنبي أن يدير عمله أن يدير

أحد عوامل عدم رضا أصحاب المؤسسات الصغيرة يكمن في الشاب السعودي، حيث إنه قد يتركهم في أي لحظة لوظيفة  

حكومية، وهذه ثقافة محلية ال بد أن نعترف أوال أنها مشكلة لنعالجها، أحد الحلول الشرط الجزائي في العقود، لذلك أدعو 

المتوسطة إلى إحكام صياغة عقود عملهم للشباب السعودي واألجانب، ووضع شرط جزائي، أصحاب األعمال الصغيرة و

نعم شرط جزائي، وهذا شرط ال يتعارض مع القوانين المرعية، وهدفه حماية صاحب العمل، فمثال الشاب بعد توقيع العقد 

مثال خمسة آالف لاير نظير تركك مع صاحب العمل أراد المغادرة بحجة وجود فرصة أفضل، إذن فلتدفع مبلغا ولنقل 

 .للعمل وتعطيل مصالح صاحب العمل

ال يعلم الكثيرون في قطاع األعمال الصغيرة تحديدا عن هذا الشرط، وأنه شرط جزائي واقعي جدا، ويستطيع صاحب  

د صدور حكم نهائي العمل عند عدم انصياع الموظف السعودي أو األجنبي أن يتقدم للجان القضائية العمالية بمطالبته، وبع

استنفد المدد النظامية لالعتراض، إما أن يدفع الموظف، أو يذهب صاحب المؤسسة الصغيرة لمحكمة التنفيذ والتي تُعد 

إجراءاتها سريعة بالنظر لإلجراءات التي كانت تتم سابقا، بل يصل األمر ألبعد من هذا الشرط، بإضافة شرط يسمى عدم 

ي عقد العمل تشترط فيه أال يعمل موظفك بعد استقالته لدى منافسيك لينافسك، وأال يبوح المنافسة، وفيه تضع شرطا ف

بأسرار عملك للمنافسين، وطبعا مع مراعاة قانون العمل السعودي، وكذلك تحديد مدة زمنية ونطاق جغرافي محدد غير 

يوي كهذا، أن تختبر الوزارة مفتوح لسنوات طويلة جدا بنطاق غير معقول، باإلضافة إلى هذا، يفترض بقطاع ح

قراراتها، وتقارن ذلك بمؤشرات مثل البطالة ونمو االقتصاد وحركة السوق، لتعلم مدى صحة قرارها، فتتراجع عن 

 قرارها إن كان غير مناسبا أو تستمر فيه إن رأت إيجابيته.

 

 



 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

42 

 

 

 
 بفكر عقاري

 توطني القطاع العقاري والقيادات املرتهلة

 م   2018فبراير   12 -هـ 1439جمادى األول  26الرياض االثنين دة لمصدر: جريا
http://www.alriyadh.com/1661190 

 

 خالد عبداهلل اجلاراهلل
من المشكالت التي تواجه السوق العقاري على اختالف نشاطاته وتخصصاته توفر الكفاءات الوطنية وأهمها قطاع تطوير 

األمالك والمرافق وإدارة المكاتب العقارية، وهذا ينسحب أيضاً على القيادات العليا  األعمال والتسويق والمبيعات وإدارة

والسبب قيادات مترهلة تدير هذه الشركات والقطاعات. علماً أن هذه التخصصات عوائدها كرواتب ومميزات وعموالت 

 .تعتبر من أعلى الوظائف دخالً مقارنة بمثيالتها في القطاعات األخرى

 

ا زال االعتماد على العمالة الوافدة غير المؤهلة ومن دول ال تعتبر متقدمة في هذا المجال. فمثالً شركة عقارية ولألسف م

ألف  20سعودية تستقطب مديراً للتسويق والمبيعات من جنسية عربية يعمل في إحدى الدول المجاورة وبراتب يتجاوز 

ً وبتأشيرة زيارة ورغم ذلك لم يُضف الش يء الكثير. وكأنه ال يوجد سعودي مؤهل يقوم بمهام وظيفته التي دوالر شهريا

 .أمضى فيها أكثر من ستة أشهر وتم االستغناء عنه! فغالبية الشركات ال تهتم بالموظف السعودي أو تسعى لتدريبه وتأهيله

 

اع الخاص يعاني من القطاع العقاري وتقسيماته السكني والتجاري والسياحي والترفيهي على المستوى الحكومي والقط

ُشّح الكفاءات وهذا مالحظ بسبب عدم وجود مراكز ومعاهد تدريب متخصصة في مجال صناعة العقار المتنوعة 

والمتشعبة في مجال الدراسات العقارية والتقييم والتسويق والمبيعات وإدارة األمالك والتطوير واالستثمار العقاري 

رة المرافق والتصاميم الفنية وإدارة المكاتب العقارية، ويضاف لها األنشطة وتطوير األعمال وإدارة المشروعات وإدا

 .المرتبطة بالسوق العقاري مثل المقاوالت ومواد البناء

 

حتى على مستوى مجالس إدارة الشركات والرؤساء التنفيذيين فالغالبية يفتقدون إلى الخبرة والمعرفة والتأهيل في إدارة 

على فشل وتعطيل الكثير من المشروعات التي كان من الممكن نجاحها لوال إداراتها التي تفتقد  الشركات واألمثلة كثيرة

إلى الرؤية والفكر العقاري الذي يؤهلها إلدارة استثمارات ومشروعات بمئات الماليين وبعضها بالمليارات ومعظم هذه 

 .اإلدارات تأتي بتزكية ووساطات

 

اءات المؤهلة إلدارة الشركات والمشروعات دور كبير في نجاح المشروعات ومنها بعض دول الخليج كان الختيار الكف

الكفاءات األجنبية التي تم استقطابها من دول متقدمة لها باع طويل في االستثمار والتطوير وتنفيذ المشروعات المميزة 

بية وآسيوية ال تمتلك الخبرة أو المؤهل على مستوى العالم مثل أميركا وبريطانيا ودول أوروبا. بدالً من إحضار عمالة عر

 .وتسببت في الكثير من الخسائر المادية والمعنوية للقطاع الخاص وشركاته الفردية والمساهمة

 

لقد أصبحنا من أوائل الدول عالمياً التي تستقطب عمالة عادية بعضها يحمل مؤهالت عادية ودون خبرة في مجال العمل، 

ت مزورة أو غير معترف بها ويُعطى الثقة ويعمل لسنوات يكتسب فيها الخبرة والثقة بعيداً عن وبعضها اآلخر يأتي بشهادا

 .االهتمام بأبناء الوطن وهذا أوجد فجوة كبيرة بين سوق العمل واحتياجاته وبين حجم البطالة لدى السعوديين
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ج تناسب احتياج السوق العقاري والمساهمة في لعل المعهد العقاري التابع لوزارة اإلسكان ينتبه إلى ذلك ويعمل على برام

 تأهيل الشباب وتوطينهم.

 

 

 

 

 
 املوافقة على تنظيم هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة

 م   2018فبراير   13 -هـ 1439دى األول جما 27الثالثاء الرياض لمصدر: جريدة ا
http://www.alriyadh.com/1661626 

 

 واس -الرياض 

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه هللا ـ، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، 

 .بعد ظهر اليوم الثالثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض

 

الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله معالي وزيرة خارجية جمهورية الهند وفي مستهل 

 . سوشما سواراج، ووفد مجموعة الشرق األوسط في حزب المحافظين البريطاني

 

ية، عقب الجلسة، أن وأوضح معالي وزير الثقافة واإلعالم الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة األنباء السعود

مجلس الوزراء، شدد على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله ـ أيده هللا ـ ضيوف المهرجان الوطني 

// من األدباء والمفكرين، وما اشتملت عليه من تأكيد على أهمية الثقافات بصفتها مرتكزاً  32للتراث والثقافة // الجنادرية 

هوية األمم وقيمها، وأن في تنوعها وتعددها واحترام خصوصية كل ثقافة مطلباً للتعايش بين الشعوب أساسياً في تشكيل 

 .وتحقيق السالم بين الدول، وأن تعزيز البعد الثقافي مهم لخدمة السلم واألمن الدوليين

 

ن على اسهاماته وثمن المجلس ما عبر عنه المكرمون وضيوف المهرجان من شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفي

 . وجهوده الكبيرة في خدمة قضايا األمتين العربية واإلسالمية، والسلم واألمن الدوليين، وخدمة الثقافة والتراث

 

ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على دعمه لتوفير المياه المحالة من محطات متنقلة 

ه المحالة في المملكة، منوهاً بما حققته المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من جهود لمواجهة الطلب المتزايد على الميا

ً دون زيادة في التكاليف الرأسمالية،  5إلى  3,5في رفع إنتاج المياه المحالة خالل عامين من  ماليين متر مكعب يوميا

 . وتميزها بوصفها أكبر منشأة منتجة لمياه البحر المحالة في العالم

 

وبين معاليه، أن المجلس استعرض بعد ذلك، تطورات األحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، وجدد في هذا السياق 

إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لقصف نظام األسد للغوطة الشرقية واستخدام األسلحة الكيماوية، وعد هذا العمل 

ً للقوانين الدولية و ال يتماشى مع الجهود الدولية الهادفة إلى حل األزمة السورية سياسياً، وفق العدواني انتهاكاً صارخا

 . 2254( وقرار مجلس األمن الدولي  1مبادئ إعالن ) جنيف 
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وعبر عن عزاء ومواساة المملكة حكومة وشعباً لفخامة الرئيس فالديمير بوتين رئيس روسيا االتحادية ولحكومة وشعب 

 . سقوط الطائرة الروسية المدنيةروسيا االتحادية في ضحايا 

 

وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال 

 : جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي

 

 : أوالً 

 

(  2/  3زير البيئة والمياه والزراعة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ) بعد االطالع على ما رفعه معالي و

هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين 1439/  3/  10وتاريخ 

 . هـ1438/  6/  28تاريخ المملكة العربية السعودية والمملكة األردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة عّمان ب

 

 . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

 

 : ثانياً 

 

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب العراقي في 

حكومة جمهورية العراق، شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية و

 .والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، الستكمال اإلجراءات النظامية

 

 ً  : ثالثا

 

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العمل والتنمية االجتماعية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب السوداني 

ي مجاالت الرعاية والضمان والتنمية االجتماعية بين وزارة العمل والتنمية في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون ف

االجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الرعاية والضمان االجتماعي في جمهورية السودان، والتوقيع عليه، 

 . ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، الستكمال اإلجراءات النظامية

 

 ً  : رابعا

 

 180د االطالع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للطيران المدني ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ) بع

هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة 1439/  1/  21( وتاريخ  57/ 

 . هـ1438/  3/  9عة في مدينة )ناسو( بتاريخ العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس، الموق

 

 . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

 

 ً  : خامسا

 

( 142قرر مجلس الوزراء تعديل الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )

 . هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار1436/  3/  21وتاريخ 

 

 ً  : سادسا

 

عد االطالع على ما رفعه معالي وزير الثقافة واإلعالم ، وبعد االطالع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون ب

هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل 1439/  4/  30/ د( وتاريخ  39/  18ـ  21االقتصادية والتنمية رقم )
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هـ 1433/  10/  16( وتاريخ 332بقرار مجلس الوزراء رقم ) تنظيم الهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع ، الصادر

 . ، وذلك على النحو الوارد في القرار

 

 : سابعاً 

 

/  9/  23/ د ( وتاريخ  38/  2ـ  61بعد االطالع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية رقم ) 

هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة رعاية 1439/  3/  25/ د( وتاريخ  39/  14ـ  19هـ ، ورقم )1438

 . األشخاص ذوي اإلعاقة

 

 : ثامناً 

 

وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة ، والرابعة عشرة، ووظيفة )وزير مفوض( ، وذلك على 

 : النحو التالي

 

ة )مدير عام المياه( بالمرتبة الخامسة عشرة بالمديرية العامة للمياه ـ ترقية عمران بن علي بن محمد العمران إلى وظيف 1

 . بمنطقة الرياض بوزارة البيئة والمياه والزراعة

 

ـ ترقية منصور بن عبدهللا بن محمد الرشود إلى وظيفة )مستشار للشؤون األمنية( بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة  2

 .الداخلية

 

ن بن حكمت هللا زين الدين إلى وظيفة )مدير عام إدارة تقنية المعلومات( بالمرتبة الرابعة ـ ترقية أحمد بن اللوولدا 3

 . عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية

 

ـ ترقية محمد بن إبراهيم بن عبدهللا المسعود إلى وظيفة )مدير عام مكتب الوزير( بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة  4

 . والمياه والزراعة

 

ـ ترقية عبدالعزيز بن محمد بن حمد العمار إلى وظيفة )نائب المدير العام( بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة  5

 .للمياه بمنطقة مكة المكرمة بوزارة البيئة والمياه والزراعة

 

 .ـ ترقية عماد بن عبدالعزيز بن سعد المهنا إلى وظيفة )وزير مفوض( بوزارة الخارجية 6

 

 .ـ ترقية عبدالرحمن بن إبراهيم بن حسين القصيبي إلى وظيفة )رئيس قطاع( بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية 7

 

ـ ترقية عبدالعزيز بن إبراهيم بن عثمان الدهش إلى وظيفة )مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية( بالمرتبة الرابعة عشرة  8

 .بوزارة المالية

 

 .بن يحَي بن عثمان العساف إلى وظيفة )رئيس قطاع( بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية ـ ترقية عبدالكريم 9

 

ـ ترقية صالح بن حميدان بن عبدالعزيز التركي إلى وظيفة )وكيل الوزارة المساعد للشؤون االقتصادية( بالمرتبة  10

 .الرابعة عشرة بوزارة المالية

 

العسيري إلى وظيفة )وكيل الوزارة المساعد للتنمية االجتماعية( بالمرتبة الرابعة ـ ترقية محمد بن عبدهللا بن علي  11

 .عشرة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية
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واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقريران السنويان 

ً بما جاء فيها لوزارة التجارة واالستثمار، وهيئة اإلذاع ة والتلفزيون عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علما

 .ووجه حيالها بما رآه

 

 

 

 

 

 

 
أزهريون يرحبون بالوثيقة العربية ملكافحة اإلرهاب ويثمنون 

 اجلهود السعودية يف دحره
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 محمد خليل -القاهرة 

رحب علماء أزهريون بالوثيقة الشاملة التي أقرها البرلمان العربي لمكافحة اإلرهاب والفكر المتطرف، خالل اجتماعه 

واقع للحد من السبت الماضي بالقاهرة. وأكد العلماء على أهمية تبني آليات قوية وبرامج محددة يتم تطبيقها على أرض ال

انتشار الفكر المتطرف الذي يدعو إلى العنف واإلرهاب، مع إبراز قيم اإلسالم المعتدل وفضح أفكار التطرف واإلرهاب 

ومناهجه ووسائله التي يستخدمها لنشر أفكاره الضالة، وأكدت بنود الوثيقة التي أقرها البرلمان العربي لمكافحة اإلرهاب 

مواجهة خطر تنامي ظاهرة اإلرهاب والتطرف العنيف وتمدد الجماعات اإلرهابية وتشكل  والفكر المتطرف على أهمية

ميليشيات مسلحة داخل الدول العربية وتأجيج الفتن الطائفية. وتسعى الوثيقة لمعالجة خمسة محاور في مقدمتها آليات 

لضمان حقوق اإلنسان للجميع وسيادة  وتدابير الوقاية ومنع أسباب وعوامل انتشار اإلرهاب وتدابير لمكافحته وأخرى

القانون بوصفه الركيزة األساسية لمكافحة اإلرهاب، كما تعالج الوثيقة بناء قدرات الجهات المعنية بمنع ومكافحة اإلرهاب 

ئل وشملت آلية لتنفيذ الوثيقة، وأشاد العلماء بجهود المملكة في مكافحة التطرف واإلرهاب مؤكدين أن المملكة تعد من أوا

الدول التي تصدت بقوة لظاهرة اإلرهاب، وقامت بخطوات جادة في مكافحته محلياً وإقليمياً ودولياً. وأشار العلماء إلى أن 

إنشاء التحالف اإلسالمي ضد اإلرهاب بقيادة المملكة يؤكد بما ال يدع مجاالً للشك أن مساعي المملكة تسهم بقوة مع 

 .ودحره وحفظ السلم واألمن الدوليينالمجتمع الدولي في مكافحة اإلرهاب 

 

وفي هذا الشأن قال د. إبراهيم نجم مستشار مفتي مصر، واألمين العام لألمانة العامة لدور وهيئات اإلفتاء في العالم: 

"البد من تبني آليات قوية تسهم في الحد من انتشار الفكر المتطرف الذي يدعو إلى ارتكاب أعمال العنف واإلرهاب مما 

ء إلى اإلسالم الحنيف، وكذلك فقد أدت األعمال اإلرهابية التي يتم ارتكابها باسم الدين إلى تشويه صورة المسلمين في يسي

 ."العالم وانتشار ظاهرة الخوف من اإلسالم )اإلسالموفوبيا(

 

رهاب ومناهجه ووسائله مطالباً بتبني إستراتيجية إعالمية تعمل على إبراز قيم اإلسالم المعتدل وفضح أفكار التطرف واإل

التي يستخدمها لنشر أفكاره الضالة، وأكد د. نجم أن العالم اإلسالمي كان بحاجة ماسة إلى وجود بوتقة جامعة تجمع 

العلماء وذوي الرأي من التخصصات المختلفة لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود واالجتهادات حول القضايا العالمية المهمة 

ً إلى أن وفي مقدمتها مواجهة  التطرف واإلرهاب على المستوى األهم واألخطر أال وهو المستوى الفكري والديني، الفتا
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األمانة العامة لدور اإلفتاء في العالم قد وفرت هذه المظلة التي يجتمع حولها كوكبة من العلماء لدراسة قضايا األمة 

ً في المجتمعات المعاصرة، باإلضافة لنشر الفتاوى اإلسالمية، وخاصة الفتاوى الشاذة أو المتطرفة التي تحدث اضطر ابا

 .الصحيحة رداً على هذه الفتاوى المتطرفة

 

من جانبه قال د. جمال النجار األستاذ بكلية اإلعالم بجامعة األزهر "الجرائم التي يرتكبها اإلرهابيون بناًء على فتاوى 

الديني بما يناهض العنف والفكر المؤدي إليه ويقوم األخالق باطلة وفكر منحرف تؤكد الحاجة الملحة إلى تجديد الخطاب 

ويساعد على بناء المجتمعات بدالً من تغذية األجيال الناشئة باألفكار اإلرهابية المتطرفة"، مطالباً باالهتمام بالشباب في 

لفراغ الذي يحيط بهذه الفئة كل الدول اإلسالمية، والتعرف على حاجاتهم وقضاياهم والعمل على تلبيتها، والعمل على سد ا

المهمة في المجتمع، ومعالجة سوء فهمهم لحقيقة الدين اإلسالمي الحنيف، ومعالجة ضعف التوجه ومساعدته على مواجهة 

 .األفكار المنحرفة واألفكار المتشددة، ودعاة اإلرهاب والتطرف والغلو في الدين

 

ة الجامعات اإلسالمية فقد أكد على ضرورة إدانة كل من يقوم بتمويل أما د. أحمد سليمان المدير التنفيذي السابق لرابط

ً أن اإلرهاب يعد ظاهرة خطيرة، وردة إلى  ً أو معنوياً سواء أكان دولة أم منظمة دولية، مضيفا اإلرهاب أو دعمه ماديا

ً اقتصادياتها  وحضاراتها، وكياناتها، الجاهلية األولى، ظاهرة تهدد أمن البالد في الحاضر والمستقبل، وتهدد أيضا

وتضعف من مقومات األمة، وتعود بها للوراء. وأشاد د. سليمان بجهود المملكة في مكافحة التطرف واإلرهاب، قائالً: 

"المملكة من أوائل الدول التي حاربت بقوة ظاهرة اإلرهاب وتصدت بكل صرامة وحزم لمنطلقاته الفكرية التي تتخذ من 

مبرراً لها واإلسالم منها براء"، مؤكداً أن المملكة قامت بخطوات جادة في مكافحته محلياً وإقليمياً تعاليم اإلسالم الحنيف 

ودولياً. واختتم د. سليمان حديثه قائالً: "إن إنشاء التحالف اإلسالمي ضد اإلرهاب بقيادة المملكة يؤكد بما ال يدع مجاالً 

 دولي في مكافحة اإلرهاب ودحره وحفظ السلم واألمن الدوليين".للشك أن مساعي المملكة تسهم بقوة مع المجتمع ال

 

 

 

 

 
االحتاد السعودي لألم  السيرباني يربم مذكرة تفاهم مع 

 وزارة اإلتصاالت وتقنية املعلومات
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 واس -الرياض 

أبرم االتحاد السعودي لألمن السيبراني والبرمجة اليوم، مذكرة تفاهم مع وزارة اإلتصاالت وتقنية المعلومات في خطوة 

 .تهدف إلى لتطوير وبناء الكوادر الوطنية

 

ألمن السيبراني والبرمجة الدكتور عبدهللا بن شرف الغامدي، ومن ووقع مذكرة التفاهم نائب رئيس االتحاد السعودي ل

 .جانب الوزارة وكيل وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات لصناعة التكنلوجيا والقدرات الرقمية أحمد حمدان الثنيان

 

http://www.alriyadh.com/1661621
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وإقامة المسابقات  وتضمنت بنود المذكرة تطوير برامج تدريبية مشتركة في مجال اإلتصاالت وتقنية المعلومات، وتنظيم

والفعاليات لدعم وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتطوير برامج توعوية لزيادة وعي المجتمع باألمن السيبراني والبرمجة، 

 .المشاركة في إنشاء نظام بيئي لرعاية المطورين وأصحاب المشاريع التقنية

 

دريبية بعيدة المدى، لتأهيل جيل مميز من الشباب وأوضح الدكتور الغامدي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تنظيم برامج ت

السعودي في مجال األمن السيبراني والبرمجة، وأن هناك شباب طموح يرغب في تطوير مهاراته في مجاالت لغات 

البرمجة المتقدمة، والبيانات الضخمة، واإلتصاالت، والشبكات، باإلضافة إلى مجال األمن السيبراني، مفيداً أنه جرى 

فاق مع وزارة االتصاالت على تنظيم برامج، وتنظيم فعاليات ومسابقات وطنية لعمل حراك في بيئة األمن السيبراني االت

والبرمجة، أمالً أن تكون هذه الشراكة مستدامة، وأن تكون ديناميكية تعقد بشكل سنوي، وتغطي جميع شرائح المجتمع 

 .المهتمين باألمن السيبراني والبرمجة

 

ضح الثنيان، أن مذكرة التفاهم تتمحور حول تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال األمن السيبراني من جهته أو

والبرمجة إليجاد فرص وظيفية للشباب والفتيات، وزيادة فرص التوطين، إضافة إلى إقامة المسابقات والفعاليات، ونشر 

التي أتت بأهداف طموحة،  2030واكب مع رؤية المملكة الوعي األمني والرقمي في القطاع، مشيراً إلى أن المذكرة تت

معوالً على الكادر البشري في تجاوز تحديات الرؤية،مفيداً أن هذه المذكرة ستساعد على تطوير الكوادر وتأهيلها في 

 .مجال األمن السيبراني والبرمجة

 

 

 

 

 

 
 عرب قناة التكامل احلكومية

ية على أمواب القاصري  إكتماب الربط التقني بني هيئة الوال
 واجلهات احلكومية
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 واس -الرياض 

من في حكمهم بقناة التكامل الحكومية، وهي إحدى الخدمات المقدمة ارتبطت الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين و

 .من برنامج التعامالت الحكومية "يسر" لدعم الربط التقني بين الجهات الحكومية

 

وأكد معالي رئيس الهيئة الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا، أن هذه الخطوة تأتي انطالقا من توجيهات خادم الحرمين 

بالعمل على االستفادة من الخدمات  -حفظهما هللا  -سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده األمين  الشريفين الملك

 .والمعامالت الحكومية إلكترونياً لتسهيل إجراءات العمل بكل يسر وسهولة لجميع المستفيدين والمشمولين بنظام الهيئة

 

المعلومات المهندس عبدهللا السواحه ولمعالي محافظ هيئة  وأعرب المهنا عن شكره لمعالي وزير االتصاالت وتقنية

االتصاالت وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس ولمدير عام برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية "يسر" 
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ة تكامل المهندس علي بن ناصر العسيري، ولجميع العاملين في البرنامج على تعاونهم الكتمال أعمال الربط مع قنا

 .الحكومية، والشكر موصول للجهات الحكومية التي تم الربط معها على موافقتهم على الربط مع الهيئة

 

من جهته أوضح مدير عام اإلدارة العامة لتقنية المعلومات بالهيئة عبدالرحمن عثمان العثمان أن عملية الربط مع الجهات 

شمولين بنظام الهيئة بعد إتاحة الوصول إلى بياناتهم من الجهات الحكومية الحكومية عبر قناة التكامل يوفر بيانات عن الم

ذات العالقة والمتوافرة بالقناة، مما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات التي تقدمها للمستفيدين المشمولين بنظام 

 .الهيئة، الذي سيسهم في تيسير وإنجاز معامالتهم بدقه وجوده عالية

 

ً على األعداد والتجهيز إلطالق عدد من الخدمات اإللكترونية عبر قناة "التكامل" وأشار إلى أ ن الهيئة تعمل حاليا

 الحكومية لالستفادة منها من قبل الجهات الحكومية المرتبطة بذات القناة.

 

 
 

رئيس جملس حمافظة بغداد ع سننقل جتربة مركز امللك سلمان 
 االجتماعي للعاصمة العراقية
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 عبدالعزيز العنبر -الرياض 

بغداد د. رياض العضاض، استقبل مدير مركز الملك سلمان االجتماعي رشاد هارون اليوم االثنين، رئيس مجلس محافظة 

وعدد من أعضاء مجلس المحافظة، وذلك ضمن برنامج الزيارة الحالية للمملكة، حيث رحب مدير المركز في كلمة 

 .موجزه بالوفد شاكراً لهم زيارتهم الكريمة

 

ثنيان الثقافية بالقسم النسائي بالمركز، وقدم هارون نبذة تاريخية عن وتوجه الحضور إلى قاعة األمير سعود بن عبدهللا بن 

ً الدور الكبير الذي قاما به الشيخ عبدهللا النعيم رئيس مجلس إدارة المركز، وسمو نائبه األمير  فكرة إنشاء المركز، مبينا

تعددة في خدمة لكافة شرائح المجتمع سعود بن عبدهللا بن ثنيان في هذا الجانب، مشيراً لتحقيق أهدافه االجتماعية الم

 .السعودي منذ إنشائه وحتى اآلن

 

ومن ثم قدمت مديرة القسم النسائي والمشرف العام على مشروعات التطوير والتوسعة سمو األميرة الجوهرة بنت سعود 

افتتاحه وحتى اآلن، حيث بن عبدهللا بن ثنيان آل سعود عرضاً عن مسيرة المركز واالنجازات االجتماعية التي حققها منذ 

أشارت سموها إلى خدمته ألكثر من مليون مواطنة خالل عقدين من الزمان، كما سلطت الضوء على الرؤية والتوجهات 

برنامجاً ونشاطاً يقدمها لعضويته من  34المستقبلية في كافة المجاالت التي يستهدفها المركز، مؤكدة سموها بأن للمركز 

 .الجنسين

 

د على مرافق القسم الرجالي، وأبدى الوفد إعجابه باإلمكانيات والتجهيزات التي يوفرها ويتيحها المركز لخدمة وتجول الوف

أعضاءه من الجنسين، حيث عبر رئيس مجلس محافظة بغداد عن سعادته بما شاهده في هذا الصرح االجتماعي، الذي يعد 

ً فريداً في مجال الخدمات االجتماعية، مؤكداً ف ي كلمته في السجل الذهبي لكبار الزوار بأنهم يشعرون بالفخر نموذجا

 بوجود مركز بمثل هذا المستوى الرفيع، وسوف يسعى لنقل 
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جهة حكومية وخاصة تبحث اجلاهزية ملواجهة الكوارث  29
 البحرية
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 محمد العرج -الرياض 

عقدت اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة يومي األربعاء والخميس الماضيين اجتماعها 

حدود الفريق عواد بن عيد البلوي، وحضور مندوبي الجهات الحكومية وغير الحكومية السابع، برئاسة مدير عام حرس ال

( األعضاء في اللجنة، وذلك بقاعة المؤتمرات بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات األمنية البحرية في 29الـ)

 .محافظة جدة

 

مير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وأكد الفريق البلوي في بداية االجتماع حرص صاحب السمو الملكي األ

وزير الداخلية بالوقوف على جاهزية كافة الجهات ذات العالقة في مواجهة الكوارث البحرية ومراجعة الخطط المعدة 

 .والدروس المستفادة للتمارين العملية التي أجريت في هذا الجانب

 

عاٍت سابقٍة وجهوٍد بذلت لتحقيق األهداف المرجوة من هذه اللجنة، مبيناً أن وأشار إلى أن هذا االجتماع يأتي امتداداً الجتما

الكوارث البحرية ليس لها وصف أو وقت محدد؛ فقد تكون طبيعية أو مفتعلة، كاألعمال اإلرهابية أو التخريبية، لذا كان 

ط مدروسة لمواجهتها وتهيئة الكوادر لزاماً على الجهات المشاركة أن تعد اإلعداد الجيد لمثل هذه الكوارث من خالل خط

 .البشرية المؤهلة واإلمكانات التقنية المناسبة الحتواء آثارها، والعمل على إعادة األوضاع إلى طبيعتها السابقة

 

وأوضح البلوي أن إمكانيات مواجهة الكوارث البحرية في المملكة متوفرة لدى كافة الجهات بحسب اختصاصها، واألهم 

ظيف األمثل لها، واالستفادة القصوى منها في الزمان والمكان المناسبين، مع األخذ في االعتبار أن يكون حجم من ذلك التو

المشاركة في حدود مواجهة الكارثة بقدر ما يتطلبه الموقف وليس بالضرورة إشراك كافة الجهات وهدر اإلمكانات 

ً إلى أهمية أن تكون آلية التنسيق والتخطيط على درجة عالية من المرونة حتى تسهم في تنفيذ الخطط  والوقت، منوها

 .وتحقيق الهدف المنشود، بعون هللا تعالى

 

وقدّم مدير عام حرس الحدود شكره لسمو وزير الداخلية على دعمه وموافقته لعقد االجتماع، ولكافة أعضاء اللجنة، مثمناً 

ض الواقع، والوصول لنتائج تكون دليالً يتم العمل به في مجال اهتمامهم البالغ بالخروج بتوصيات بنّاءة لتطبيقها على أر

 .مواجهة الحوادث والكوارث البحرية

 

من جانبهم، ناقش المجتمعون النقاط المدرجة على جدول األعمال، واستعرضوا أهم المحاور، التي جاء في مقدمتها 

جهة الكوارث البحرية بمياه المملكة، ومدى استعداد متابعة إنفاذ توصيات االجتماع السادس للجنة الوطنية الدائمة لموا

وجاهزية الجهات المشاركة في الخطة، والتوصيات الواردة في محضر اجتماع اللجنتين الفرعيتين لمحور البحر األحمر 

 .وخليج العقبة ومحور الخليج العربي

 

http://www.alriyadh.com/1661563
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لمواجهتها مركزا تنسيق عمليات البحث واستعرضت اللجنة تقرير الحوادث البحرية التي باشر إدارتها ونّسق العمل 

ً ودولياً، وتقرير  ً وإقليميا واإلنقاذ بجدة والدمام التابعان لحرس الحدود، وما يقوم به هذان المركزان من دور مهم محليا

نطقة ( الذي نفذ في المياه السعودية المقابلة لمسؤوليات قطاع الخفجي بالم1/38لجنة تقييم التمرين العملي )بحث وإنقاذ 

( الذي نفذ في المياه السعودية المقابلة 2/38الشرقية للجنة الفرعية لمحور الخليج العربي والتمرين العملي )بحث وإنقاذ 

 .لمسؤوليات قطاع ضباء بمنطقة تبوك للجنة الفرعية لمحور البحر األحمر وخليج العقبة

 

نية الدائمة لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة، أن من جانبه، أّكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود، عضو اللجنة الوط

سّخرت كافة إمكانات األجهزة الحكومية ذات العالقة في مجال البحث واإلنقاذ للمشاركة في المحافظة  -رعاها هللا-الدولة 

ظم للتنبؤ بالكوارث على حماية حياة اإلنسان وممتلكاته، مما حتم على الجميع ضرورة االستعداد والتخطيط المسبق والمن

 .البحرية والتجهيز مسبقاً لمواجهتها

 

من جهة أخرى، زار أعضاء اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة، مركز تنسيق عمليات البحث 

مركز التنسيق في  واإلنقاذ لمحور البحر األحمر وخليج العقبة، واستمعوا إلى شرح من قائد المركز للمهام التي يقدمها

ً من أعمال إنسانية على الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي ومكافحة  مجال عمليات البحث واإلنقاذ، وما يقدمه أيضا

القرصنة البحرية والسطو المسلح وتمرير البالغات إلى مراكز البحث واإلنقاذ اإلقليمية؛ باستخدام أحدث األنظمة 

انات المشفرة من خالل الربط اإللكتروني لكل من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات واالتصاالت البحرية وقواعد البي

 .والشركة الوطنية للنقل البحري

 

كما قام األعضاء بزيارةٍ شاملة ألكاديمية األمير محمد بن نايف للعلوم والدراسات األمنية البحرية، شملت الفصول 

ً تعريفيًا يوضح استراتيجية األكاديمية ورؤيتها التي تهدف إلى الدراسية والمعامل والمحاكيات المالحية، وشا هدوا فيلما

 تطوير المخرجات التدريبية لحرس الحدود بما يتالءم مع المهام والواجبات األمنية البحرية والبرية المتعددة.

 

 

 

 

 
 حصر متأخرات القطاع اخلاص وتعجيل سدادها

خادم احلرمني يستعرض عالقات الصداقة مع وفدا م  حزب 
 احملافظني الربيطاني

 م   2018فبراير   13 -هـ 1439جمادى األول  27الثالثاء الوطن  المصدر: جريدة  
//www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=329773&CategoryID=5http: 

 

  الرياض: سليمان العنزي، واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ساميا يقضي بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة، 

القصبي، إن األمر السامي جاء بناء على ما رفعه سمو ولي العهد،  وتعجيل سدادها. وقال وزير التجارة واالستثمار ماجد

مما يؤكد الرؤية نحو أهمية دور القطاع الخاص شريكا أساسيا في تحقيق التنمية االقتصادية التي تشهدها المملكة، مؤكدا 
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ع الخاص وتحفيزه، مواصلة الجهود مع جميع الشركاء في الجهات الحكومية لتسهيل ممارسة األعمال، وتمكين القطا

 .ومعالجة التحديات التي تواجهه

إلى ذلك، استعرض الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالرياض أمس، مع النائب عن حزب المحافظين البريطاني 

اللورد فرانسيس ماودي، ووفد من مجموعة الشرق األوسط في حزب المحافظين، عالقات الصداقة بين المملكة 

 .فاق التعاون الثنائي، خاصة في المجال البرلمانيوبريطانيا، وآ

 

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس، النائب عن حزب 

 .المحافظين البريطاني اللورد فرانسيس ماودي، يرافقه وفد من مجموعة الشرق األوسط في حزب المحافظين

االستقبال، استعراض عالقات الصداقة بين المملكة وبريطانيا، وآفاق التعاون الثنائي وبخاصة في المجال  وجرى خالل

البرلماني، إضافة إلى بحث مستجدات األحداث في المنطقة. حضر االستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور 

بير، ونائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الج

 .الجفري

ويضم الوفد البريطاني السفير البريطاني لدى المملكة سيمون كوليس، والنواب عن حزب المحافظين أعضاء مجموعة 

الشرق األوسط مارك غارنييه، وجمس هيابي، وستيفن ميتكاف، واللورد فرانسيس بارينق، وكيث سيمبسو، ومديرة 

 مجموعة الشرق األوسط شارلوت ليسلي، ومدير سياسات مجموعة الشرق األوسط مارك مورسن.
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 عاما سجنا للمتسرت على إرهابي تفجري عسري 12

 م   2018فبراير   13 -هـ 1439جمادى األول  27الوطن  الثالثاء المصدر: جريدة  
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 الرياض: الوطن 

ً بالسجن  ً ابتدائيا عاما لمواطن، بعد ثبوت إدانته بانتهاجه للمنهج  12أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما

سلك التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف األمة من خالل تكفيره حكام المملكة ورجال األمن العاملين بال

اإلرهابي وما يقوم به من أعمال، وحضوره الجتماعات يتم خاللها مناصرة « داعش»العسكري، ومناصرته تنظيم 

وتمجيد ما يقوم به التنظيم، وتستره عليهم مع علمه بأنهم ممن يحمل الفكر المنحرف، وعلمه بإنشاء خلية إرهابية داخل 

 .المملكة وتستره عليها

بتستره على الهالك منفذ تفجير عسير، وعدم إبالغه للجهات األمنية عندما عرض عليه خدمة  كما واجهت المحكمة المتهم

اإلرهابي داخل المملكة من خالل قيام منفذ تفجير عسير بتجنيد أحد األشخاص وضمه لخدمة التنظيم « داعش»تنظيم 

إبالغه للجهات األمنية عندما طلب منه وعدم « موقوف حالياً »اإلرهابي في الداخل، وتستره كذلك على مجهز االنتحاري 

اإلرهابي داخل المملكة، وذلك من خالل طلبه توصيل أغراض تُستخدم في عمليات التشريك « داعش»خدمة تنظيم 

والتفخيخ إلى مجموعة في إحدى المحافظات، وقيامه بتقديم معلومات ألحد األشخاص عن رئيس المحكمة الجزائية 

ل لديه حماية أمنية، وانضمامه لعدد من المجموعات في برنامج التواصل االجتماعي المتخصصة عن مكان سكنه وه

اإلرهابي وتروج ألفكاره وتوجهاته وتحرض على تأييده واالنضمام « داعش»التي تتبنى وتؤيد فكر تنظيم « التيليجرام»

 .إليه

منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة سنة من تاريخ إيقافه، و 12وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 

 .( من نظام وثائق السفر6/2لسجنه المحكوم به تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته، استناداً إلى المادة )

 

 تهم اإلدانة

 

 انتهاج المنهج التكفيري  

 تكفيره الحكام ورجال األمن  

 اإلرهابي« داعش»مناصرته تنظيم   

 تفجير طوارئ عسيرتستره على الهالك منفذ   

 تقديم معلومات عن رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة  
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 إجيار دعم متعثري اإلسكان برسوم برنامج

 م   2018فبراير   13 -هـ 1439جمادى األول  27الوطن  الثالثاء المصدر: جريدة  
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  بندر التركيالرياض: 

اإللكتروني ستذهب « إيجار»رسوم برنامج فيما أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لإلسكان المهندس محمد البطي، أن 

مباشرةً لدعم المتعثرين في القطاع بحسب قرار مجلس الوزراء، كشف وكيل وزارة اإلسكان للتخطيط والدراسات علي آل 

يسكنها سعوديون فقط، مبيناً أن عدد المساكن  %38من المساكن المؤجرة يقطنها سعوديون وأجانب، و %50جابر، أن 

 .مليون مسكن، بحسب إحصائيات العام الماضي 2.5لمملكة المؤجرة في ا

 

 السداد الشهري 

، بمقر وكالة األنباء «إيجار»قال البطي ـ خالل المؤتمر الصحفي لإلعالن عن إطالق الشبكة اإللكترونية لخدمات 

إلى اللجان المختصة للتحقق المتعثر عن سداد اإليجار سيتم إحالته إلى محكمة التنفيذ ثم »السعودية في الرياض أمس ـ إن 

 .«من صحة المعلومات

لاير لإليجار التجاري، يحصل المؤجر مقابلها  400لإليجار السكني، و 250رسوم االشتراك في الشبكة »وأضاف أن 

، مشيرا إلى أن البرنامج «على مجموعة من الخدمات من ضمنها السداد، ورصد الحالة االئتمانية للمستأجر وغيرها

خيار أمام أطراف العملية اإليجارية لدفع اإليجار بشكل شهري، وهذا يساعد على ضبط ميزانية ومصروفات سيتيح ال

 .المستهلك

 

 الحد من القضايا 

عقد اإليجار الموحد ستنعكس إيجابياته على القطاع العدلي، »أبان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في كلمة مماثلة أن 

ً يتيح  كونه سيحد بشكل كبير من تدفق القضايا المتعلقة بهذا القطاع على المحاكم، حيث يعتبر هذا العقد سنداً تنفيذيا

لصاحبه التقدم إلى محكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية واضحة منذ بداية رفع الطلب، وحتى إعادة الحق، وفقاً 

ى ونظرها لدى المحكمة المختصة، وهو ما سيوفر ، وعليه تنتفي الحاجة إلى رفع دعو292لقرار مجلس الوزراء رقم 

، مؤكداً أن وزارة العدل ممثلة بقضاء التنفيذ أنهت استعداداتها الستقبال «الجهود، ويكفل سرعة إعادة الحقوق ألصحابها

 .هذه الطلبات

 

 تقليل النزاعات 

التي تبنتها الوزارة، والتي تهدف  إطالق شبكة إيجار يأتي كإحدى ثمار الخطط»أوضح وزير اإلسكان ماجد الحقيل أن 

من خاللها إلى تقديم منظومة خدمات تنظم وتيّسر العملية اإليجارية لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، مما 

يقلل النزاعات، ويسهم في حلها إن وجدت بشكل سريع عبر توحيد العقد وتفعيله كسند تنفيذي، وإطالق شبكة إيجار 

توثيق وتسجيل العقود والصكوك والوحدات العقارية، وأتمتة عملية السداد وغيرها من الخدمات التي تساعد اإللكترونية ل

 .«إجماالً على إحداث التوازن بين العرض والطلب، الذي ينعكس بدوره على تحقيق أسعار عادلة في القطاع

 

  حقوق العملية اإليجارية  
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هذا البرنامج الرقمي الذي أطلقته وزارة »مهندس عبدهللا السواحة، إلى أن لفت وزير االتصاالت وتقنية المعلومات ال

اإلسكان يخدم شرائح كثيرة وقطاعات مختلفة من المستفيدين من األفراد وقطاع األعمال، خاصة وأن هذا البرنامج يعد 

التوازن ويوفر الثقة في  أداة مهمة وفعالة في الحفاظ على حقوق ومصالح كل أطراف التعاقدات اإليجارية، حيث يحقق

 «.قطاع اإليجار السكني عن طريق مراعاة حقوق جميع األطراف في العملية التعاقدية وبشكل إلكتروني بالكامل

 

 

 
 مليارا تكلفة مشروع قطار احلرمني 60

 م   2018فبراير   13 -هـ 1439جمادى األول  27الوطن  الثالثاء المصدر: جريدة  
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  مكة المكرمة: أحمد الجهني

مليار  60الدكتور بسام غلمان، أن التكلفة المالية للمشروع فاقت « السابق»الحرمين السريع أكد مدير عام مشروع قطار 

مليون  60عبارة تصريف مياه لألمطار والسيول، باإلضافة إلى أكثر من  850جسرا و 138لاير، الفتاً إلى أنه تم تنفيذ 

قطار  35ردم، وكذلك تم تصنيع وتوريد مليون متر مكعب من القطع الصخري وال 63متر مكعب من أعمال الحفر، و

راكبا، وسيتم  417كهربائيا حديثا، يتكون كل قطار من رأسين محركين وثالث عشرة مقطورة، ويستوعب كل قطار 

 .كليو متر في الساعة 300تشغيلها بسرعة 

القرى بالمدينة الجامعية  وقال خالل المحاضرة العلمية التي قدمها بمسرح كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية بجامعة أم

كيلومتر بمسار  450بالعابدية، بحضور عميد الكلية الدكتور حمزة غلمان، إنه تم االنتهاء من كامل المسار على طول 

ً إلى أن أعمال المشروع تضمنت  سكة حديدية مزدوجة تربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة مروراً بجدة ورابغ، الفتا

للقطارات في كل من مكة المكرمة وجدة ومدينة الملك عبدهللا االقتصادية برابغ والمدينة  محطات 4تصميم وتنفيذ 

 المنورة، إضافة إلى محطة خامسة داخل مطار الملك عبدالعزيز الجديد.
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 كلمة الرياض
 دور القطاع اخلاص

 م   2018ير  فبرا 13 -هـ 1439جمادى األول  27الثالثاء الرياض لمصدر: جريدة ا
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 كلمة الرياض
، وإطالق عدد من البرامج التنفيذية المساندة، باشرت الحكومة مجموعة من 2030منذ أن أعلنت المملكة عن رؤيتها 

ً شامالً   لجميع القطاعات التنموية، خاصة تلك التي تتعلق بشكل مباشر اإلصالحات المالية والهيكلية متضمنة تقييما

بمؤشرات األداء االقتصادي والتركيز على االستثمارات الرأسمالية الحكومية وخفض التكاليف التشغيلية، من أجل ضمان 

 .اعاتاستدامة التنمية االقتصادية ورفع فعالية اإلنفاق الحكومي وتعظيم تأثيره اإليجابي على شتى القط

 

ولعل أبرز التوجهات التي تركز عليها الحكومة لتحسين جودة األداء الحكومي؛ التوجه نحو الشراكة بين القطاعين العام 

على "زيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة تسهيل تدفق استثمارات  2030والخاص، ونصت رؤية 

القدرات الالزمة لرفع مستوى الخدمات المقدّمة، والتنسيق مع السلطات القطاع الخاص ورفع مستوى التنافسية، وتهيئة 

 ."التشريعية لتعديل األنظمة ذات العالقة بتسهيل بيئة العمل ورفع كفاءة إنفاذ العقود

 

لذلك كله فإن القطاع الخاص سيكون رأس الحربة في جميع مفاصل التنمية، وحتى يمكن الوصول إلى هذه المرحلة، فإنه 

لطبيعي أن يمر هذا القطاع بتحوالت متعددة وتداعيات لتحوله من االعتماد الكلي على الحكومة في تأسيس من ا

المشروعات إلى أن يتولى بنفسه الدور بناًء، وتمويالً، وإدارةً، ويجب عليه التجاوب مع التحديات بشكل أكثر فعالية، 

 .عات الجديدة والمنتجة خاصة في القطاع الصناعيوالتحرك بخطوات ثابتة نحو التطوير واالستثمار في القطا

 

لقد جاء األمر السامي الكريم بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية 

ووضع حلول عاجلة إلنهائها، كتوجيه كريم مبني على ما رفعه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس 

ويأتي بعد جملة من  -يحفظه هللا-لشؤون االقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان مجلس ا

 72القرارات الداعمة للقطاع الخاص ومنها أمر خادم الحرمين الشريفين قبل شهرين )ديسمبر( بتحفيز القطاع الخاص بـ

الصغيرة والمتوسطة واالستثمارات والنطاق العريض مليار لاير في قطاعات اإلسكان وتمويل الصادرات والمنشآت 

 .وغيرها مما شمله األمر السامي

 

إن األمر السامي الكريم الذي ُشكلت له لجنة خاصة برئاسة وزير التجارة سوف ينعكس على مكونات القطاع الخاص 

 ه ومساهمته في الناتج المحلي.جميعها، واألهم أنه سيكون حافزاً ومعززاً للثقة بدور القطاع وضمان استمرار فاعليت
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ات« تعليم الرياض»

ّ
 تعل  ع  مبادرة حلصر األميني واألمي

 م   2018 فبراير   14 -هـ 1439جمادى األولى   28  الحياة األربعاءالمصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

 أعلنت اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن مبادرتها الهادفة إلى حصر األميين واألميّات في المنطقة، والتي تأتي

، والمتضمنة مبادرة التعلم مدى الحياة 2020من خالل مبادرات التحول الوطني  2030في إطار تحقيق رؤية المملكة 

 .)استدامة(

تأتي تنفيذًا للخطة اإلجرائية لمشروع العقد « المبادرة»وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي، أن 

لذي يهدف للقضاء على األمية في جميع أنحاء الوطن العربي، وتزامناً مع اليوم ، وا2024-2015العربي لمحو األمية 

، والذي تم االحتفاء به في المدارس خالل األسبوع 2018العربي لمحو األمية الموافق للثامن من كانون الثاني )يناير( 

 .الثاني من الفصل الدراسي الثاني

نه تم إطالق رابط لحصر األميين واألميّات في منطقة الرياض، بهدف وأفاد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض أ

ً إلى نشر الرابط الخاص بالتسجيل  الوصول ألماكن وجود الفئات المستهدفة وتقديم البرامج المناسبة لهم، داعيا

http://goo.gl/forms/srxoAE4T6S1ndtwj2 عبر الوسائل التقنية ووسائل التواصل االجتماعي والحث على 

 .تعبئة نموذج االلتحاق بمراكز تعليم الكبار ومحو األمية المسائية للبنين والبنات بمنطقة الرياض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alhayat.com/Edition/Print/27354752/-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6--%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA
http://www.alhayat.com/Edition/Print/27354752/-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6--%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA
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 «التعاون اإلسالمي»بم « العمل»دولة تشارك يف اجتماع  56

 م   2018 فبراير   14 -هـ 1439جمادى األولى   28  الحياة األربعاءالمصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

دولة إسالمية ومنظمات إقليمية ودولية في الدورة الرابعة لوزراء العمل في الدول األعضاء بمنظمة التعاون  56تشارك 

هـ، والتي تنظمها وزارة العمل والتنمية 1439جمادى اآلخرة  6 - 5اإلسالمي في جدة، وذلك خالل الفترة من 

 .االجتماعية بالتعاون مع المنظمة

إلى استعراض تحديات سوق العمل في الدول األعضاء، ومناقشة  -بحسب وكالة األنباء السعودية  -هدف المؤتمر وي

 .سبل الحفاظ على فرص العمل وإيجادها وتبادل المعلومات حول السياسات والبرامج الناجحة

ها بشأن ترتيبات االعتراف المتبادل كما سيناقش المؤتمر استراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي لسوق العمل، ودرس اتفاق

بالقوى العاملة المؤهلة، واتفاقها المشترك بشأن تبادل القوى العاملة، وتنفيذ برنامج تشغيل الشباب واألنشطة األخرى 

 .ذات الصلة، واألنشطة المنفَّذة في إطار شبكة المنظمة للصحة والسالمة المهنيتين، وشبكة خدمات توظيف العمالة

 .الفتتاح مراسم التوقيع على النظام األساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون اإلسالميوسيشهد ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alhayat.com/Edition/Print/27354983/56-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84--%D8%A8%D9%80--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-
http://www.alhayat.com/Edition/Print/27354983/56-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84--%D8%A8%D9%80--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-
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 قضية أمام النيابة يوميا 531

 

    م2018 فبراير   14 -هـ 1439جمادى األولى   28  الوطن  األربعاء المصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

      AM 2:01 14-02-2018الرياض: سليمان العنزي 

قضية، وذلك من تاريخ  11.149يوما،  21باشرت فروع ودوائر النيابة العامة في جميع مناطق المملكة العامة خالل 

  .قضية في اليوم الواحد 531، بمعدل متوسط يقدر بـ1439 /5 /17، وحتى 1439 /4 /27

 ابة العامة، ورد خالل أسبوع منوبحسب إحصاءات رسمية للني

 قضية، فيما ورد في األسبوع الثاني من تاريخ 3474، في جميع مناطق المملكة 1439/ 5 /3ـ  27

 .قضية 3970، 1439 /5 /17ـ  11قضايا، بينما ورد خالل األسبوع الثالث من  3705، 1439 /5 /10ـ  4

ا ثابتا في المناطق خالل األسابيع الثالثة، إذ تصدرت منطقة الرياض وبحسب إحصاءات النيابة، فقد كان توزيع القضاي

 25من إجمالي القضايا، وجاءت منطقة مكة المكرمة الثانية بـ % 31عدد القضايا الواردة لفروع ودوائر النيابة بنسبة 

الحدود الشمالية أقل نسبة  ، فيما سجلت كل من منطقة الباحة ومنطقة% 12، ثم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ%

لكل منطقة، وبالنسبة لنوع القضايا تصدرت قضايا االعتداء على النفس، واالعتداء على المال، واالعتداء  % 1قضايا بـ

 .% 25 - 20على العرض واألخالق بنسب متفاوته في األسابيع الثالثة، بين 

 

 

 

 

 

 

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=329846&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=329846&CategoryID=5
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 77تشجيع البيئة االستثمارية مينع إلغاو املادة 

 

 م   2018 فبراير   14 -هـ 1439جمادى األولى   28  الوطن  األربعاء المصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

      AM 1:57 14-02-2018الرياض: بندر التركي 

حولها العديد من النقاشات، مبينة أن سبب  التي أثير 77المطالبة بإلغاء المادة « الوطن»نفت مصادر بمجلس الشورى لـ

عدم إلغاء هذه المادة الرغبة في أن تكون البيئة االستثمارية في المملكة جاذبة وفقا للمعايير التنافسية الدولية، دون 

كثر اإلضرار بالطرفين، خاصة إذا أخذنا في االعتبار وجود العديد من الشركات الصغيرة التي ال يمكن مطالبتها بدفع أ

 .من التعويض

 214إضافة على المادة 

 214لجنة الشؤون االجتماعية واألسرة والشباب في مجلس الشورى تدرس إضافة على المادة »كشفت المصادر أن 

، لو وجدت 77تجعل من اختصاص الجهات المعنية الفصل في الخالفات الناشئة عن مقدار التعويض المقرر في المادة 

ا قليال، بالمقارنة بعدد سنوات خدمة العامل، باإلضافة إلى تعديل استحقاق العامل المتضرر من حالة كان التعويض فيه

يوما والمعمول به في  15أشهر بدال من  5إنهاء العقد ليكون أجر شهر عن كل سنه من سنوات الخدمة، وبحد أقصى 

 .«النظام الحالي

 رفع التعويض

في النظام الحالي يستحق الطرف المتضرر سواء كان »ري أنه وهي صلب الدراسة، أوضحت بخا 77عن المادة 

يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة في العقد غير المحدد، ويستحق أجر المدة الباقية  15العامل أو صاحب العمل، أجر 

نب األضعف، وما في العقد المحدد، لذلك تم التفريق في المقترح المرفوع من اللجنة بين ما يستحقه العامل باعتباره الجا

يستحقه صاحب العمل، بأن يستحق العامل المتضرر من إنهاء العقد أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وبحد 

أشهر في العقد غير المحدد كأجر للمدة الباقية، كما يجوز اتفاق الطرفين على تعويض يتجاوز القدر المحدد في  5أقصى 

 .«هذه المادة

 تعديل التعريفات

المجلس صوت مؤخرا بنسبة عالية بالموافقة على »، إن «الوطن»عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري لـقالت 

مواد من نظام العمل، ومنها المادة الثانية، والتي  3مالءمة المقترح المقدم من لجنة الشؤون االجتماعية بخصوص تعديل 

سبب غير مشروع، وهو غير موجود في النظام الحالي، حيث تم تعنى بالتعريفات، حيث تم تعريف المراد بإنهاء العقد ل

، وذلك 81، وترك العمل في غير الحاالت الواردة في المادة 80تعريفه بفسخ العقد في غير الحاالت الواردة في المادة 

 .«أن هاتين المادتين حددتا الحاالت المشروعة، وما سوى ذلك يعتبر غير مشروع

http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=329824&CategoryID=2
http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=329824&CategoryID=2
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 حقوق صاحب العمل

يوما عن  15إذا تضرر صاحب العمل بترك العامل للعمل، وكان الترك غير مشروع يستحق أجر »بخاري، أنه أبانت 

أشهر في العقد غير المحدد، أو أجر المدة الباقية في العقد المحدد المدة، وكان الدافع لهذا  3كل سنة، وبحد أقصى 

عمل، وما يترتب على صاحب العمل عند فصله العامل، التعديل عدم المساواة بين ما يترتب على العامل عند تركه ال

 .«حيث ترتب على صاحب العمل ضعف ما يترتب على العامل وهو الجانب األضعف

 

 
 دوب 4اتفاقيتان ومذكرتا تفاهم مع 

املسموع ورعاية تعديالت يف تنظيم هيئتي اإلعالم املرئي و
 األشخاص ذوي اإلعاقة ونظام اإلجراوات اجلزائية

 

 م   2018 فبراير   14 -هـ 1439جمادى األولى   28  الوطن  األربعاء المصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

      AM 1:56 14-02-2018الرياض: واس 

رمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس برئاسة خادم الح

حفظه هللا، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على تعديالت تنظيم الهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع، ونظام 

 .اإلجراءات الجزائية، وكذلك تنظيم هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة

 مضامين ثرية

لحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله وزيرة خارجية الهند سوشما سواراج، في مستهل الجلسة، أطلع خادم ا

 .ووفد مجموعة الشرق األوسط في حزب المحافظين البريطاني

وأوضح وزير الثقافة واإلعالم الدكتور عواد بن صالح العواد، عقب الجلسة، أن المجلس شدد على مضامين كلمة خادم 

( من األدباء والمفكرين، وما 32قباله ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة )الجنادرية الحرمين الشريفين لدى است

اشتملت عليه من تأكيد على أهمية الثقافات بصفتها مرتكزا أساسيا في تشكيل هوية األمم وقيمها، وأن في تنوعها 

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=329862&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=329862&CategoryID=5
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م بين الدول، وأن تعزيز البعد الثقافي وتعددها واحترام خصوصية كل ثقافة مطلبا للتعايش بين الشعوب وتحقيق السال

 .مهم لخدمة السلم واألمن الدوليين

وثمن المجلس ما عبر عنه المكرمون وضيوف المهرجان من شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين على إسهاماته 

 .ثقافة والتراثوجهوده الكبيرة في خدمة قضايا األمتين العربية واإلسالمية، والسلم واألمن الدوليين، وخدمة ال

ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على دعمه لتوفير المياه المحالة من محطات متنقلة 

لمواجهة الطلب المتزايد على المياه المحالة في المملكة، منوها بما حققته المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من جهود 

ماليين متر مكعب يوميا دون زيادة في التكاليف الرأسمالية،  5إلى  3.5حالة خالل عامين من في رفع إنتاج المياه الم

 .وتميزها بوصفها أكبر منشأة منتجة لمياه البحر المحالة في العالم

 مستجدات األحداث

ا السياق إدانة بين العواد أن المجلس استعرض بعد ذلك تطورات األحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، وجدد في هذ

المملكة واستنكارها الشديدين لقصف نظام األسد للغوطة الشرقية واستخدام األسلحة الكيماوية، وعّد هذا العمل العدواني 

انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، وال يتماشى مع الجهود الدولية الهادفة إلى حل األزمة السورية سياسيا، وفق مبادئ 

 .2254مجلس األمن الدولي ( وقرار 1إعالن )جنيف 

وعبر عن عزاء ومواساة المملكة حكومة وشعبا للرئيس فالديمير بوتين رئيس روسيا االتحادية ولحكومة وشعب روسيا 

 .االتحادية في ضحايا سقوط الطائرة الروسية المدنية

 اتفاقيات وتفاهمات

ال جلسته، من بينها موضوعات اشترك مجلس أفاد العواد بأن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعم

 :الشورى في دراستها، وقد انتهى إلى ما يلي

 :أوال

/ 10( وتاريخ 2/ 3بعد االطالع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم )

عليها بين المملكة واألردن، الموقعة في مدينة ، وافق المجلس على اتفاقية في مجال حماية البيئة والمحافظة 1439/ 3

 .، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك1438/ 6/ 28عّمان بتاريخ 

 :ثانيا

بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع  -أو من ينيبه-وافق المجلس على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة 

المملكة وحكومة العراق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة 

 .النهائية الموقعة الستكمال اإلجراءات النظامية

 :ثالثا

بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن  -أو من ينيبه-وافق المجلس على تفويض وزير العمل والتنمية االجتماعية 

الضمان والتنمية االجتماعية بين وزارة العمل والتنمية االجتماعية مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجاالت الرعاية و

في المملكة ووزارة الرعاية والضمان االجتماعي في السودان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة 

 .الستكمال اإلجراءات النظامية

 :رابعا
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/ 180للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم )بعد االطالع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة 

، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة وحكومة 1439/ 1/ 21( وتاريخ 57

 .، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك1438/ 3/ 9موريشيوس، الموقعة في مدينة )ناسو( بتاريخ 

 تعديالت

 :خامسا

( 142مجلس الوزراء تعديل الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ) قرر

 .، وذلك على النحو الوارد في القرار1436/ 3/ 21وتاريخ 

 

 :سادسا

االقتصادية بعد االطالع على ما رفعه وزير الثقافة واإلعالم، وبعد االطالع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون 

، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل تنظيم الهيئة العامة 1439/ 4/ 30/ د( وتاريخ 39/ 18ـ  21والتنمية رقم )

، وذلك على النحو 1433/ 10/ 16( وتاريخ 332لإلعالم المرئي والمسموع، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )

 .الوارد في القرار

 :سابعا

/ 9/ 23/ د( وتاريخ 38/ 2ـ  61لتوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية رقم )بعد االطالع على ا

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة رعاية  1439/ 3/ 25/ د( وتاريخ 39/ 14ـ  19، ورقم )1438

 .األشخاص ذوي اإلعاقة

 ترقيات

 :ثامنا

ة عشرة، والرابعة عشرة، ووظيفة )وزير مفوض(، وذلك على النحو وافق المجلس على ترقيات بالمرتبتين الخامس

 :اآلتي

ـ ترقية عمران بن علي بن محمد العمران إلى وظيفة )مدير عام المياه( بالمرتبة الخامسة عشرة بالمديرية العامة للمياه 1

 .بمنطقة الرياض بوزارة البيئة والمياه والزراعة

الرشود إلى وظيفة )مستشار للشؤون األمنية( بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة  ـ ترقية منصور بن عبدهللا بن محمد2

 .الداخلية

ـ ترقية أحمد بن اللوولدان بن حكمت هللا زين الدين إلى وظيفة )مدير عام إدارة تقنية المعلومات( بالمرتبة الرابعة 3

 .عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية

عبدهللا المسعود إلى وظيفة )مدير عام مكتب الوزير( بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة ـ ترقية محمد بن إبراهيم بن 4

 .والمياه والزراعة

ـ ترقية عبدالعزيز بن محمد بن حمد العمار إلى وظيفة )نائب المدير العام( بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة 5

 .مياه والزراعةللمياه بمنطقة مكة المكرمة بوزارة البيئة وال
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 .ـ ترقية عماد بن عبدالعزيز بن سعد المهنا إلى وظيفة )وزير مفوض( بوزارة الخارجية6

 .ـ ترقية عبدالرحمن بن إبراهيم بن حسين القصيبي إلى وظيفة )رئيس قطاع( بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية7

)مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية( بالمرتبة الرابعة ـ ترقية عبدالعزيز بن إبراهيم بن عثمان الدهش إلى وظيفة 8

 .عشرة بوزارة المالية

 .ـ ترقية عبدالكريم بن يحَي بن عثمان العساف إلى وظيفة )رئيس قطاع( بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية9

شؤون االقتصادية( بالمرتبة ـ ترقية صالح بن حميدان بن عبدالعزيز التركي إلى وظيفة )وكيل الوزارة المساعد لل10

 .الرابعة عشرة بوزارة المالية

ـ ترقية محمد بن عبدهللا بن علي العسيري إلى وظيفة )وكيل الوزارة المساعد للتنمية االجتماعية( بالمرتبة الرابعة 11

 .عشرة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

جة على جدول أعماله، من بينها التقريران السنويان واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدر

لوزارة التجارة واالستثمار، وهيئة اإلذاعة والتلفزيون عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها 

 .ووجه حيالها بما رآه

 الصمعاني: التعديالت تقلص إجراءات نظر الدعاوى

لى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل الالئحة ثمن وزير العدل، رئيس المجلس األع

التعديالت »، وقال 1436/ 3/ 21التنفيذية لنظام اإلجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء في تاريخ 

ي ضمن اهتمام القيادة واإلضافات المستمرة التي تطرأ على األنظمة والتنظيمات واللوائح القضائية وإصدارها تأت

 .«الرشيدة بالمرفق العدلي، وتجويد التشريعات كافة

من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات الجزائية بتركيز  92وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة الـ»وأوضح 

ً أن هذه التعديالت من شأنها تسريع اإلنجاز «االختصاص النوعي للمحكمة الجزائية ككل بما يدعم المنظومة ، مبينا

 .القضائية

وأشار إلى أن ما أقره المجلس يأتي استكمااًل وتأكيداً لما سبق أن أقر المجلس األعلى للقضاء من قواعد للتوزيع الداخلي 

بين دوائر المحكمة الواحدة، بهدف تقليص إجراءات نظر الدعاوى والبت فيها بحكم موضوعي، وأن القواعد وضحت 

 .اجعة صحة التوزيع من قبل الدوائر القضائية، وعدم خضوع ذلك لمراجعة محكمة أعلى درجةإجراءات ومدد لمر

وأكد أن تقرير هذه القواعد يأتي لما الحظه المجلس من حاجة إلى ضبط قواعد التوزيع، لكون غاية ما يقرره المجلس 

ى تسريع عملية التقاضي، وتسهيل من تخصيص دوائر داخل المحكمة الواحدة إنما هو توزيع تنظيمي داخلي يهدف إل

 .إجراءاته في قضايا ذات نوع محدد، وال يترتب على مخالفته تطبيق األحكام المتعلقة باالختصاص النوعي

وشكر الصمعاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده األمير محمد بن سلمان بن 

 .الوطن، وازدهاره وتقدمه عبدالعزيز ما يبذالنه من جهود لرفعة
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منصة وطنية لتحصيل خمالفات اجلهات احلكومية .. وربطها بم 
 «أبشر»

 م   2018 فبراير   14 -هـ 1439جمادى األولى   28  االقتصادية  األربعاء المصدر: جريدة 

 رابط الخبر  

 

 عبدهللا الروقي من الرياض

ي المملكة، وذلك يعتزم مركز المعلومات الوطني، إنشاء منصة وطنية للمخالفات وربطها بالجهات التي تصدر المخالفة ف

 .2020ضمن استراتيجيته الرقمية الداعمة لبرامج التحول الوطني 

وتهدف هذه المبادرة ـ اطلعت االقتصادية على نسخة منها ـ إلى تخفيض تكاليف إنشاء أنظمة إدارة المخالفات داخل 

 ."الجهات الحكومية، مع الحرص على تكاملها مع األنظمة اآللية القائمة كنظام "أبشر

وسيتولى مركز المعلومات الوطني حفظ البيانات وتشغيلها على أن تقوم الجهات المختصة بتحديد المقابل المالي لتلك 

 .المخالفات قبل تطبيقها، وذلك لضبط آلية تحصيل هذه المخالفات ومساهمتها في رفع مستوى اإليرادات غير النفطية

ن والمقيم من التعرف على المخالفات المسجلة عليه في جميع ويسعى المركز من خالل مبادرته إلى تمكين المواط

الجهات الحكومية داخل المملكة بطريقة سهلة وآمنة ومن مكان واحد وإتاحة االعتراض عليها آليا حفظا لحقوق ووقت 

 .المواطن

ب بين قواعد وتتمثل آلية ربط الجهات الحكومية مع المنصة في ثالث طرق، األولى ربط آلي من خالل خدمات الوي

 .بيانات الجهة الحكومية مع خدمات الويب بالمنصة الوطنية للمخالفات

وثانيها تطوير بوابة على شبكة اإلنترنت خاصة في المنصة حتى تستطيع الجهات الحكومية من خاللها تنفيذ جميع 

تطبيق على األجهزة الذكية إجراءات المخالفات كتسجيل مخالفة وحذفها وتسديدها ودفعها واستعراضها وأخيرا تطوير 

 .لتمكين الجهات الحكومية من تسجيل المخالفات عن طريق األجهزة المحمولة

وتستطيع كل جهة حكومية مرتبطة بالمنصة تقسيم مخالفاتها على مجموعات ووضع خصائص مشتركة لكل مجموعة، 

 .ة إدارية(إضافة إلى وضع قيمة لكل مخالفة أو وضع مخالفة بدون قيمة )إنذار أو عقوب

كما تسمح المنصة الوطنية بإمكانية وضع حد أدنى أو أعلى لقيمة المخالفة وتحديد عدد األيام التي سوف يتم بعدها 

مضاعفة قيمة المخالفة، إضافة إلى إمكانية مضاعفة قيمة المخالفة آليا في حال تكرارها، وتحديد ما إذا كانت المخالفة 

 .مر المطالبة بهاتحذف في حال وفاة صاحبها أو تست

http://www.aleqt.com/2018/02/13/article_1331931.html
http://www.aleqt.com/2018/02/13/article_1331931.html


 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

66 

 

 

 

 

( 200خادم احلرمني يوافق على دعم التفتيش البيئي بم)
 وظيفة

 م   2018 فبراير   14 -هـ 1439جمادى األولى   28  األربعاء الجزيرة  ا : جريدة المصدر

 رابط الخبر

 

 :سلطان المواش -« الجزيرة»

رمين أعرب رئيس الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي عن شكره لمقام خادم الح

وسمو ولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان  -حفظه هللا-الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 

بن عبدالعزيز، بمناسبة الموافقة السامية الكريمة على دعم برنامج )تطوير برنامج التفتيش والتدقيق البيئي( بالهيئة بـ 

 .مفتش/مراقب بيئي 200

الدعم الذي يقدمه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لألرصاد وحماية  كما أثنى على

البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي والذي كان له األثر الكبير في نجاح برامج الهيئة في البيئة واألرصاد 

 .وتعد الموافقة السامية أحد إنجازات معاليه

، المتمثل في الحد من التلوث «2030رؤية المملكة »معاليه أن الهيئة تعمل على تقديم االستدامة البيئية في  وأوضح

بمختلف أنواعه، وقامت بوضع العديد من المبادرات التنفيذية لتحقيق هذا الهدف ضمن برنامج التحول الوطني 

 .سنوية للتدهور البيئي في المملكةفي خفض التكلفة ال -بمشيئة هللا–م(، األمر الذي سيسهم 2020)

مؤكدا أن دور التفتيش البيئي محوري في الحد من التلوث من خالل تعزيز الرقابة على التزام الجهات العامة والمعنية 

 7بالنظام العام للبيئة والمقاييس والمعايير البيئية الصادرة عن الهيئة، وكذلك من أجل توسيع نطاق التفتيش البيئي من 

ً إلى كافة مناطق المملكة للتمكين من مراقبة مستويات التلوث واالطالع على تطبيق النظام العام للبيئة، منا طق حاليا

( مفتشا بيئيا 48( مراقبا وأخصائيا بيئيا من موظفيها، و)68حيث تعتمد حاليا عمليات التفتيش التي تقوم بها الهيئة على )

 200انطالقا من الحاجة التي تقتضي توسعة برنامج التفتيش البيئي، بإضافة ) سعوديا فقط، وأن الموافقة السامية أتت 

مفتش/ مراقب بيئي سعودي( بمؤهالت علمية مناسبة، يتم توظيفهم وتجهيزهم للعمل في التفتيش البيئي على المنشآت 

ا إلى أهمية التوسع في أعمال سنوات قادمة، وسيكون لهذا البرنامج األثر الواضح بتعظيم االلتزام البيئي، مشير 3لمدة 

التفتيش البيئي على المنشآت لتغطية أعمال الرقابة البيئية بكافة مناطق المملكة اإلدارية، واالرتقاء بمستوى امتثال 

الجهات العامة والمعنية بالنظام العام للبيئة والمقاييس والمعايير البيئية الصادرة عن الهيئة، بما يدعم جهود الهيئة في 

http://www.al-jazirah.com/2018/20180214/ln40.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180214/ln40.htm
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د من التلوث بمختلف أنواعه، ويسهم في تخفيض الكلفة السنوية للتدهور البيئي في المملكة، وحماية الصحة العامة الح

 .وتحسين جودة الحياة

 

 

 

 

 ألف رياب جلميع أحكام احملاكم 20مشوب الدعاوى املالية دون 

 م   2018 فبراير   14 -هـ 1439جمادى األولى   28  الجزيرة  األربعاء صدر: جريدة لما

 رابط الخبر

 

 :االقتصاد -« الجزيرة»

ألف  20بشمول قرار المجلس األعلى للقضاء األحكام الصادرة في الدعاوى المالية التي ال تزيد عن « الجزيرة»علمت 

ً كان سبب االستحقاق، حيث تُعّد من الدعاوى اليسيرة التي ال تقبل االعتراض باالستئناف  لاير من جميع المحاكم، أيا

ً  مرافعة  .أو تدقيقا

واستشهد المجلس األعلى للقضاء في ذلك بأمثلة لألحكام المشمولة، مثل: الحكم الصادر من المحكمة األحوال الشخصية 

في دعوى بصداق ال تزيد عن عشرين ألف لاير، والحكم الصادر من المحكمة العامة في دعوى بأجرة عقار ال تزيد عن 

ألف لاير، والحكم الصادر من  20لمحكمة العمالية بأجرة عامل ال تزيد عن عشرين ألف لاير، والحكم الصادر من ا

ألف لاير، والحكم الصادر من المحكمة الجزائية في دعوى  20المحكمة التجارية في دعوى مالية تجارية ال تزيد عن 

 .ألف لاير 20خاصة مالية بسبب جنائي ال تزيد عن 

يدخل في قرار المجلس )األحكام الصادرة بدفع مبلغ شهري أو نحو ذلك دون فيما أوضح المجلس األعلى للقضاء أنه ال 

تحديد أعلى للمبلغ اإلجمالي المحكوم به ال يزيد عن عشرين ألف لاير، كالحكم بدفع نفقة شهرية مقدارها ألف لاير ألنه 

 .ن عدمهال يعلم الحد األعلى للمبلغ المحكوم به حتى يتحقق من شموله بقرار المجلس المذكور م
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ع اتفاقية لتوفري الرعاية الصحية لليتامى 
ِّ
الضمان الصحي يوق

 واألرامل وأسر الشهداو

 م   2018 فبراير   14 -هـ 1439جمادى األولى   28  الجزيرة  األربعاء لمصدر: جريدة ا

 رابط الخبر

 

 :المحليات -« الجزيرة» »

ي التعاوني مذكرة تفاهم للعمل في مجاالت الدعم الفني والتوعوي في التأمين وقّعت األمانة العامة لمجلس الضمان الصح

الصحي مع جمعية كنف الخيرية، وهي جمعية خيرية غير ربحية تعمل في مجال توفير الرعاية الصحية لفاقدي الُمعيل 

 .من األرامل واأليتام وأسر الشهداء ومن في حكمهم

ي التعاوني سعادة األستاذ محمد بن سليمان الحسين في كلمة ألقاها بين يدي وقال األمين العام لمجلس الضمان الصح

نعلن التزامنا في مجلس الضمان الصحي التعاوني بالعمل على مساعدة الجمعية في تحقيق رؤيتها »توقيع االتفاق: 

وأطراف العالقة التأمينية وأهدافها تجاه المجتمع في مجال التأمين الصحي التعاوني وفتح قنوات التواصل بين الجمعية 

ً إلى جنب في مجاالت التوعوية  بما يخدم حقوق المؤّمن لهم والتعاون مع إدارتها والمشاركة االجتماعية معها جنبا

تستهدف شريحة األرامل واأليتام وأسر الشهداء التي تتطلب عناية « كنف»بالتأمين والتثقيف الصحي، ال سيما أن 

ئات وأفراد المجتمع بما يستوجب االهتمام والعناية بها، كما نؤّكد في المجلس عزمنا على خاصة ولها حق على كافة هي

بناء شراكة معرفية بين الطرفين تهدف إلى نقل المعرفة والتجارب من خالل برامج توعوية أو تدريبية، في كافة 

 «.المجاالت التي نختص بها

وني قامت منذ وقت مبكر بالعمل على تطوير مشروع خطة مشيراً إلى أن األمانة العامة للضمان الصحي التعا

وضعت ضمن أولوياتها التأسيس والمساهمة في شتى المجاالت ضمن جهود المجلس على  2020إستراتيجية حتى العام 

خ صعيد المسؤولية المجتمعية المؤسسية واتساقاً مع مبادراتنا االجتماعية المتعددة التي ترمي جميعها نحو توطيد وترسي

 .قيم التكافل والتعاون بين مجلس الضمان الصحي التعاوني والمجتمع بمؤسساته وجمعياته العاملة لخيره وبره

من جانبه أشاد األستاذ محمد بن سعد الفراج رئيس مجلس إدارة جمعية كنف الخيرية بالدور المهم الذي يضطلع به 

ية، مؤكداً أن هذه االتفاقية تمثِّل نقلة مهمة للجمعية ودعماً مجلس الضمان الصحي ومبادراته في إطار المسؤولية المجتمع

ً لنشاطها ومبادراتها في مجال توفير الدعم لنشاطات واهتمامات الجمعية بما يدعم مسيرتها ويحقق لها االستمرار  قويا

 .واالستدامة في خدمة هذه الشرائح المجتمعية المهمة
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د أن األمر امللكي سيعزز وضع شركات املقاوالت ويسرع تنفيذ 
َّ
أك

حصر وسداد املستحقات سينعش التجارة «ع قطاع األعماب»املشاريع 
 واالستثمار

 م   2018 فبراير   14 -هـ 1439جمادى األولى   28  الجزيرة  األربعاء لمصدر: جريدة ا

 رابط الخبر

 

 :االقتصاد -« الجزيرة»

تحقات القطاع الخاص المتأخرة وتعجيل سدادها سينعش وينشط أكَّد قطاع األعمال السعودي أن القرار الملكي بحصر مس

الحركة التجارية واالستثمارية، وثمن قيادات مجلس الغرف، صدور األمر السامي الكريم القاضي بحصر المستحقات 

 .والتعجيل بسدادها، فضالً عن دراسة األسباب وإيجاد حلول تضمن عدم تأخر المستحقات

لصدور هذا األمر « حفظها هللا»لمهندس أحمد الراجحي عن امتنانه وشكره للقيادة وأعرب رئيس مجلس الغرف ا

السامي الذي يؤكد الحرص واالهتمام بدعم وتفعيل دور القطاع الخاص، وتوقع أن يكون لهذا األمر السامي مردود 

نه يضم العدد األكبر من إيجابي كبير خالل الفترة المقبلة وذلك من خالل انتعاش وازدهار قطاع المقاوالت خاصة أ

في المائة من حجم المنشآت في المملكة. كما سيكون بمنزلة حافز للقطاع  90المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل

 .لإلسهام بفعالية في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تضمنتها الميزانية في أوقاتها المحددة وبأعلى جودة

مر السامي من شأنه أن يسهم في دفع عجلة االقتصاد الوطني وتنشيط الحركة التجارية وأكَّد الراجحي أن األ

بدأت تؤتي  2030واالستثمارية في البالد، فضالً عن أنه يدل على أن جهود اإلصالح االقتصادي التي تتبناها رؤية

 .ثمارها على أكثر من صعيد وأنها تتجه نحو المسار الصحيح

مجلس الغرف الدكتور سامي العبيدي بصدور هذا األمر السامي كونه يعكس اهتمام القيادة  من جانبه نوه نائب رئيس

بدور القطاع الخاص وحرصها على تحفيزه وسرعة معالجة مشكالته والعمل على إيجاد آليات فاعلة تضمن عدم تأخير 

في تحقيق التنمية االقتصادية،  مستحقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية، وهو ما يؤدي إلى زيادة مساهمة القطاع

مؤكًدا أن األمر السامي سينعش حركة االقتصاد باعتبار أن قطاع المقاوالت يعد من أكبر القطاعات االقتصادية، فضالً 

عن أنه من شأنه أن يسهم في تنشيط سوق العمل ووضعه على أعتاب مرحلة جديدة من خالل توظيف الكوادر الوطنية 

 .وكذلك دفع عجلة التنمية بما يعزز مسارات االقتصاد الوطنيالمؤهلة والمدربة، 
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وبدوره أشار نائب رئيس المجلس منير بن محمد بن ناصر بن سعد إلى أن األمر السامي أكَّد على قوة ومتانة االقتصاد 

رته االستيعابية ، إلى جانب أنه سيؤدي إلى رفع أداء قطاع المقاوالت ويزيد من قد2030وتوجهه السليم منذ إطالق رؤية

في تنفيذ المشاريع التنموية، فضالً عن تحفيز القطاع بزيادة االستثمارات فيه خاصة أنه يعد من أهم القطاعات التي تدعم 

 .الناتج المحلي. معربًا عن تفاؤله الكبير بانتعاش قطاع المقاوالت، مما يؤكد بأن مستقبله سيكون زاهًرا ومشرقًا

لغرف الدكتور سعود المشاري أن األمر السامي راعى مصالح القطاع الخاص وااليفاء بوعدها وأكَّد أمين عام مجلس ا

بمعالجة مشكالت هذا القطاع في الوقت المحدد والمناسب، موضحا أن األمر سيعزز وضع شركات المقاوالت ويسرع 

التي  2030قاوالت في تحقيق أهداف رؤيةعملية تنفيذ المشاريع التنموية بأرجاء البالد المختلفة، كما يزيد دور قطاع الم

 .تتضمن مشاريع استثمارية في المجاالت المختلفة

الى ذلك قال رئيس لجنة تنمية أعمال المحافظات بغرفة الرياض محمد الحمادي أن القرار اعتبر القطاع الخاص شريًكا 

التي تعطي للقطاع الخاص دوًرا  2030ت رؤيةللقطاع الحكومي في تحقيق التنمية االقتصادية الشاملة انطالقًا من مبادرا

رئيًسا في تحقيق التنمية، ومعالجة المعوقات التي تواجهه لتهيئة بيئة تنافسية تمكن المملكة من تبوؤ موقع تجاري 

 .واستثماري ريادي

امي الكريم بتشكيل لجنة للحصر تأتي بعد صدور األمر الس« حفظه هللا«ولفت الى أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين

 .مليار لاير 72بالتحفيز المالي للقطاع الخاص باعتماد 

 .وتابع الحمادي أن القطاع الخاص فخور بثقة القيادة الرشيدة فيه ونأمل أن يكون عند حسن ظنها

 

 الشريف احلارثيع توجه إلنشاو مركز لتعقيم املنتجات الغذائية األولية

يؤكد أهمية التكامل بني القطاعني « الغذاو والدواو»رئيس 
 العام واخلاص لتحقيق األم  الغذائي

 م   2018 راير فب  14 -هـ 1439جمادى األولى   28  الرياض  األربعاء المصدر: جريدة  

 رابط الخبر

 

 جمعان الكناني -مكةً المكرمةً 

دكتور هشام بن سعد الجضعي أهمية العمل التكاملي بين القطاعين العام والخاص أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء ال

لتحقيق سالمة ومأمونية الغذاء والدواء واألمن الغذائي وسالمة األجهزة والمنتجات الطبية في المملكة، وتوفير البيئة الغذائية 

 .السليمة، واالسهام بفاعلية في حماية وتعزيز الصحة العامة
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ي تصريحات صحفية للدكتور الجضعي عقب لقاءه ومسؤولي الهيئة العامة للغذاء والدواء مع اللجنة الوطنية للتغذية جاء ذلك ف

واالعاشة والمختصين في القطاع بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، للتعريف على أهم معايير الهيئة في العمل، وكيفية 

 .قطاع التغذية واإلعاشة التواصل معها لحل التحديات التي تواجه

ً أن العمل يركز على تسجيل المنشآت، من خالل  وتحدث الدكتور الجضعي عن مهام ووظائف الهيئة، وأعمالها الميدانية، مبينا

موظف وموظفة، بنسبة توطين كاملة، الفتاً إلى أن الهيئة تسهم في وضع التشريعات والقوانين واألنظمة المحلية والعالمية  2000

 .سترشادية وبعضها إنسانيةاال

وتابع: يكون التطبيق الميداني ألعمال الهيئة من خالل العديد من المنافذ واألسواق المحلية، ونركز على تسجيل المنشآت ومصانع 

 .األغذية، وقريباً سيتم ادراج المستودعات الكبيرة الخاصة باألغذية

 

نة الوطنية للتغذية واالعاشة ناقشت ما يمكن أن يتوفر من ناحية سالمة ولفت إلى أن زيارته إلى غرفة مكة المكرمة مقر اللج

األغذية لصالح المستهلك باعتباره الركن األساسي والهام في هذا الصدد، وكيف يمكن أن تعمل الهيئة بشكل يساعد المستثمرين 

 .بوالتجار، منوها بعمل اللجنة الوطنية للتغذية واإلعاشة، على أداءهم في هذا الجان

بدوره، أعتبر مروان بن عباس شعبان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة أن توفير 

التغذية واالعاشة في موسم الحج من المهام الجسيمة التي يقوم بها جمع من العاملين في القطاع، مبينا أن غرفة مكة المكرمة تعمل 

ً فاعالً في زيادة اإلنتاجية والتنافسية، وتحسين األداء، لتقديم خدمة راقية تليق بهذا البلد الطاهر جهدها ليكون لهذا الق طاع اسهاما

 .وإنسانه الذي عرف عنه الجود والكرم واإليثار

التغذية  وقال إن االستثمار في مجال إعاشة الحجاج من األعمال ذات المردود االقتصادي الجيد، حيث توضح التقارير أن مؤسسات

 .مليارات لاير 8، بلغت قيمتها اإلجمالية نحو 1437مليون وجبة ساخنة وجافة في موسم حج  70واإلعاشة قدمت نحو 

متر مربع، إضافة إلى مطابخ  600وتابع شعبان: توفر الشركات مطابخ خاصة إلعداد الوجبات ال تقل مساحة الواحد منها عن 

المجال بعد أن بدأ إلزام شركات حجاج الداخل التعاقد مع شركات إعاشة مرخصة من  مركزية، وقد ارتفع االستثمار في هذا

ماليين  10الجهات المعنية، كما أنه ليس ببعيد أن يضم لهذا العمل أيًضا أمر إعاشة المعتمرين، لتتم االستفادة من عوائد أكثر من 

شركة، فضالً عن تحسين األوضاع االقتصادية وتقليص  150 زائر سنوياً إلى مكة المكرمة، وهذا من شأنه رفع عدد الشركات من

قائمة البطالة بين المواطنين، وهذا أمر يحتاج إلى لقاءات متواصلة لتطوير وتحسين خدمات االعاشة لتتسق مع رؤية المملكة 

 .مليون معتمر 30التي تستهدف ستة ماليين حاج و 2030

ضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس اللجنة الوطنية للتغذية واالعاشة من جهته، كشف الشريف شاكر بن عساف الحارثي ع

عن تبني اللجنة فكرة انشاء مركز لتعقيم المنتجات الزراعية األولية من الخضروات والورقيات والفواكه والتمور، التي تدخل إلى 

بيدات بهذه الخضروات والورقيات، والفواكه والتمور، مكة المكرمة من مناطق المملكة، وهو ما أكدته الهيئة بوجود كم مقدر من الم

 .فكان الرأي بأن يقوم القطاع الخاص باستثمار وانشاء المركز لتعقيم كل المنتجات الزراعية

وتابع: قدمت إحدى الشركات الدولية عرضاً حول تقنية تعقيم المواد الغذائية، وذلك من خالل تحالف دولي غذائي صاحب براءات 

 .ذه التقنيا،ت وقد وجد هذا الطرح استحسانا وتأييدا من الهيئةملكية له

ولفت رئيس اللجنة الوطنية للتغذية واالعاشة إلى أنهم سيبدؤون في اإلجراءات فورا لمعرفة المتطلبات، واآللية المتبعة ومساحة 

لمقدم للمستهلك في مكة المكرمة من حجاج الموقع، حتى تتضافر الجهود النشاء هذا المركز لتحقيق السالمة المطلوبة في الغذاء ا

 .ومعتمرين ومواطنين

وأوضح أن زيارة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء ورؤساء األقسام في الهيئة خطوة استثنائية، حيث اطلعوا على رسالة 

 .لجميعورؤية وأهداف اللجنة، والتوصيات التي عملت على تحقيقها، والتي تمت بتضافر جهود ا
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ولفت الشريف إلى إعادة الدعوة لوضع منظومة االعاشة والتغذية تحت مظلة الهيئة وتشريعاتها المنظمة للقطاع، وتقديم الطروحات 

لتطوير القطاع، معتبراً أن اللقاء كان خطوة ايجابيه قدمتها الهيئة بثوبها الجديد لتكريس مفهوم الدور الحقيقي المناط بها، وأبدت 

 .التجاوب منوهة بجهود اللجنة الهيئة كل

وقال إن الدكتور هشام الجضعي أفاد بأن الهيئة ستكون شريكا استراتيجيا للجنة والقطاع لتحقيق كل آماله، وصوال لتفعيل الشراكة 

يادة في أن تكون الحقيقية بين القطاعين العام والخاص من خالل انشاء اكاديمية ومعاهد للتدريب والتأهيل، وأيضاً أن تأخذ الهيئة الر

هي صاحبة الرقابة األولى بالتعاون والتضافر مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والوزارات المعنية لمراقبة 

 .صحة وسالمة الغذاء

 

 

 صندوق النقد الدويل ومستقبل التنمية

 م   2018 فبراير   14 -هـ 1439جمادى األولى   28  الحياة األربعاءالمصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

 عبلة املرشد 
ة وليست تصاغ سياسات صندوق النقد بما يتوافق مع سياسات الدول الرأسمالية االحتكارية، ولذلك فهو مؤسسة سياسي

 تعاونية، وهو وسيلة لالحتكار االقتصادي والسياسي وليس اإلنمائي

يعد صندوق النقد الدولي أهم مؤسسة دولية تُعنى بشؤون السياسات االقتصادية الكلية )النقدية والمالية(، وهو وكالة 

وق على فكرة أن النمو ؛ ويقوم الصند1945متخصصة تابعة لألمم المتحدة، أنُشئت بموجب المعاهدة الدولية عام 

االقتصادي القوي يعتمد بدرجة رئيسية على تحقيق االستقرار االقتصادي الكلي؛ وإقامة إطار مؤسسي أساسي القتصاد 

 .السوق؛ واالنفتاح على االقتصاد العالمي؛ وانتهاج سياسات هيكلية تتماشى مع متطلبات السوق

أهم المصادر التمويلية التي تقوم بتمويل وإقراض البلدان المختلفة وتكمن أهمية صندوق النقد الدولي في أنه يعد من 

وليس األفراد، وذلك لمساعدتها في حالة حدوث مشكلة اقتصادية أو عجز في ميزان المدفوعات، كما أنه يقوم برسم 

المسار الصحيح.  السياسات واالستراتيجيات االقتصادية للبدان التي تعاني من مشاكل اقتصادية لمساعدتها في أن تأخذ

وتتكون المصادر المالية للصندوق من اشتراكات الدول األعضاء من خالل حصص نقدية تدفعها الدولة نظير عضويتها، 

وتتمتع الدولة بأكبر عدد من التصويت بناء على ما تقدمه من حصة مالية لعضويتها، وتمثل الواليات المتحدة الحصة 

 .دوقمن حصص الصن % 20األهم بامتالكها 

ويستهدف الصندوق العمل على تعزيز سالمة االقتصاد العالمي، من خالل منع وقوع األزمات في النظام االقتصادي 

العالمي، عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، هذا إلى جانب استفادة الدول األعضاء 

معالجة ما يتعرضون له من مشكالت في ميزان المدفوعات، كما يهتم من موارده عند حاجتهم إلى التمويل المؤقت ل

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=36297
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صندوق النقد الدولي باإلشراف على السياسات االقتصادية للبلدان األعضاء في أداء االقتصاد الكلي، وذلك يشمل: األداء 

المحلي، وتوظيف العمالة  في اإلنفاق الكلي وعناصره األساسية مثل، اإلنفاق االستهالكي، واستثمارات األعمال، والناتج

 .أي ميزان معامالته مع بقية العالم« المعني»والتضخم، باإلضافة إلى ميزان المدفوعات في البلد 

ً للسياسات الهيكلية التي تؤثر على أداء االقتصاد الكلي بما في ذلك سياسات  ً كافيا ويوجه صندوق النقد الدولي اهتماما

توظيف واألجور، كما يقوم بتقديم المشورة لكل بلد عضو حول كيفية تحسين سياسته سوق العمل التي تؤثر على سلوك ال

في هذه المجاالت، بما يتيح مزيداً من الفاعلية في السعي لبلوغ أهداف وطنية مقصودة مثل ارتفاع معدل توظيف 

لتضخم ومشكالت ميزان العمالة، وانخفاض التضخم، وتحقيق النمو االقتصادي المستدام دون أن يؤدي إلى مصاعب كا

 .المدفوعات

وتلجأ الدول إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي عندما تواجه مشكلة في ميزان المدفوعات، وتكون هذه المساعدة في 

شكل قروض وتوصيات مالية ضمن برنامج يتم تحديد فترته الزمنية، ويطلق على ما يشتمله البرنامج من سياسات مالية 

، ويعتبر التصحيح ُجملة من السياسات االقتصادية والمالية التي تستهدف «مج التصحيح االقتصاديبرنا»واقتصادية 

معالجة االختالالت في توازن االقتصاد الكلي داخلياً وخارجياً، والوصول إلى معدالت نمو عالية، مع تحقيق االستقرار 

إلصالح الهيكلي على السواء، إلحداث التحول االقتصادي، ويشمل التصحيح االقتصادي؛ االستقرار االقتصادي؛ وا

بالحجم المطلوب، وذلك يتطلب إحداث تغييرات في المؤسسات حتى تصبح في موضع المساءلة أمام الجميع، ولن تتحقق 

  .النتائج ما لم يكن هناك التزام طويل األجل من جانب الحكومات وشركائها، للمساعدة في تحقيق أهدافها وتطلعاتها

در التنويه إليه أنه يمكن أن تتم عملية التصحيح االقتصادي بمساعدة صندوق النقد الدولي أو بدونه، ولكن في ومما يج

الغالب الدول النامية التي تتمتع بعضوية الصندوق تُجبر على إنجاز التصحيح عبر تطبيق سياسات الصندوق لحاجتها 

واء من مصادره الخاصة، أو من مصادر أخرى مثل البنك الملحة للحصول على التمويل الذي يوفره صندوق النقد، س

 .الدولي والمؤسسات التابعة له والمنظمات األخرى

وباالطالع على تجارب دول عربية وغيرها من الدول النامية التي استعانت بالصندوق )ماليزيا وأخواتها( وبعض الدول 

تصحيح االختالالت المالية في موازين المدفوعات، بقدر  اإلفريقية، يتبين أن سياسات صندوق النقد الدولي لم تستهدف

ما تستهدف فرض حزمة كاملة من اإلجراءات المالية والنقدية واالقتصادية التي تُعبر عن رؤية الصندوق المالية، التي 

والتجارة، يحكمها صوت الدول الرأسمالية الكبرى، وعلى رأسها الواليات المتحدة، والتي أهمها: تحرير أسواق المال 

وإزاله الحواجز النسياب السلع والتدفقات النقدية، وتقليص الخدمات الحكومية، ووقف الدعم، وتطبيق سياسة الخصخصة 

 .لتوسيع السوق الرأسمالي، وتأمين فرص أرحب لالحتكارات الرأسمالية

ي هذا المجال، فقد أسهمت ولقد كان لألردن ولبنان ومصر والجزائر وغيرها من البلدان العربية تجارب مريرة ف 

توصيات وإمالءات صندوق النقد الدولي في تعميق األزمات المالية واالقتصادية، بل وحتى النتائج الضعيفة التي حققتها 

بتخفيض متواضع في موازين المدفوعات كانت مؤقتة وال تحقق تنمية مستدامة، وتأتي على حساب العمال والشرائح 

ا ناجمة عن فرض الضرائب والرسوم الجائرة، خصوصا الضريبة العامة على المبيعات الوسطى في المجتمع، كونه

والضريبة الخاصة وغيرها من الضرائب غير المباشرة، التي يتحمل عبئها الفقراء، وقد لجأت الحكومات إلى تقليص 

، والتي تعتبر «القتصاديالتصحيح ا»اإلنفاق على الخدمات العامة وخفض عائدات الطبقة العاملة من اإلنتاج باسم 

السياسة المالية والضريبية أهم أدواتها؛ والذي أدى إلى إحداث تغيرات ملموسة في التركيبة االجتماعية باتساع طبقة 

الفقراء واضمحالل الطبقة الوسطى، وتركيز الثروة بين الطبقة الطفيلية؛ أما نتائج برامج الصندوق فقد أغرقت البلدان 

االقتصادية واالجتماعية والتنموية، والذي أكدته اعترافات مسؤولي الصندوق النقد الدولي ذاته؛ بأن  العربية باألزمات

السياسات التي اتبُعت في هذه البلدان تسببت في تفاقم عدم المساواة في الدخول، محذرة بضرورة اتباع سياسات مالية 

 .!نفاق على التعليم والصحةلعالج تلك المشكلة، بالتوسع في ضرائب الدخل التصاعدية واإل
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ولعله من المناسب اإلشارة إلى إن الظروف التي تأسس فيها صندوق النقد الدولي كانت لصالح الدول المتقدمة بعد  

الحرب العالمية الثانية، وهو معني بشكل أساسي بالنظر في تحقيق التنمية لتلك الدول، وليس الدول النامية التي يطبق 

شروط القاسية عند اللجوء إليه لإلقراض، فصندوق النقد الدولي هو أداة في يد الدول المتقدمة وعلى عليها الصندوق ال

رأسها الواليات المتحدة، ويتم استخدامه بما يتوافق وخدمة سياساتها وأغراضها، وتكمن مشكلة صندوق النقد الدولي في 

ة، وبذلك يتحول الصندوق من دوره كمؤسسة تعاونية إلى كونه أداة لتحقيق األهداف واألغراض السياسية للدول المتقدم

 :مؤسسة سياسية، والذي ترتب عليه تسيس قرارات الصندوق الذي أدى إلى النتائج التالية

تشجيع البلدان النامية على االستدانة الخارجية وتكبيلها بشروط الدين الخارجي إلحكام السيطرة على االقتصاديات  .1

 .النامية

 .الدول الرأسمالية الغنية على قرارات صندوق النقد الدوليهيمنة  .2

عدم االهتمام بالتنمية في الدول النامية وجعل أسواقها مفتوحة لتصريف السلع الرأسمالية الكاسدة وبأسعار مرتفعة  .3

 .واستغالل ثروات تلك البلدان وتحويلها للخارج

أداة بيدها لتنفيذ مشاريعها في اإلقراض الخارجي، وخلق الفرص  ولقد أرادت تلك الدول أن يكون صندوق النقد الدولي 

الذهبية الستثماراتها في الدول النامية، ولهذا تصاغ سياسات صندوق النقد بما يتوافق مع سياسات الدول الرأسمالية 

 يس اإلنمائي.االحتكارية، ولذلك فهو مؤسسة سياسية وليست تعاونية، وهو وسيلة لالحتكار االقتصادي والسياسي ول
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 حممد املختار الفاب

نظام الجنسية العربية السعودية، األمر الذي سيمكن  وافقت غالبية أعضاء مجلس الشورى على درس مقترحين لتعديل

 .2018شباط )فبراير(  7« الحياة»أبناء السعوديات من الحصول على جنسية األم حال اعتماد التعديالت. 

ودافع مقدمو ومؤيدو المقترحين بأن نظام الجنسية لم يطرأ عليه تعديل جوهري منذ عشرات السنين، وأن منح الجنسية 

يهدف إلى حماية النسيج االجتماعي من أي شكل من أشكال »لسعوديات، بغض النظر عن مكان الوالدة، ألبناء ا

يتالفى المشكالت االجتماعية واألمنية التي تنشأ من حرمان »، فيما أشار بعضهم إلى أن معالجة هذا الملف «التمييز

 .«أبناء األم السعودية من الجنسية السعودية
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الذي يؤرق فئة متنامية من بنات هذا الوطن، ومن « الملف المزمن»نقاش القديم المتجدد حول هذا وهذا القرار أثار ال

يتصل بهن من البنين والبنات، ومن الطبيعي أن تتباين اآلراء في قضية وطنية مهمة كهذه، فكل فريق يدافع عن موقفه 

 .وطنيةويشرح األسباب ويقدم الحجج المؤيدة لرأيه بما يرى أنه المصلحة ال

وفي إطار النقاش الموضوعي الباحث عن الحق والمصلحة، بعيداً عن تلك اآلراء المتطرفة في الجانبين، نشير إلى أن 

تطور األنظمة في المملكة يتبع أسلوب التدرج، بحسب الحاجة ومقتضيات الظروف، إذ منح زوجة السعودي حق 

ً للحصول الحصول على جنسية زوجها، بعد االرتباط وقدومها إلى  المملكة واالستقرار بها، ثم أصبح اإلنجاب شرطا

وال شك في أن أوضاع مئات اآلالف من الشباب )ذكوراً وإناثاً( «. زوجة مواطن»عليها، ثم أعطيت، أخيراً حقوق 

ة للعدالة الذين تربطهم بهذه األرض وقيم أهلها رابطة الدم والنشأة واالنتماء الحقيقي تستدعي النظرة الموضوعية المحقق

والمستجيبة للروابط اإلنسانية السامية، وهو ما مثله قرار غالبية أعضاء مجلس الشورى، مع التقدير لموقف األصوات 

المعارضة واليقين بأنها تنطلق من البحث عما يحقق مصلحة الوطن، وقد تعاملت الدولة في السابق مع هذا الموضوع 

قدير لحقوق المواطنة السعودية، حين أعطيت األم حق كفالة أبنائها وحق بما يراعي المشاعر اإلنسانية ويؤكد الت

استقدامهم من الخارج إذا لم تكن عليهم مالحظات أمنية تحول دون ذلك، وتحملت الدولة رسوم إقاماتهم وصدرت 

 .التعليمات بمعاملتهم في الدراسة وسوق العمل معاملة السعوديين

، في الشورى، لمنح أبناء السعودية جنسية أمهم، نجدها تستند إلى معطيين: وإذا نظرنا إلى مبررات المعارضين

يرى أن المنح يشكل ضرراً اقتصادياً، « اقتصادي»يناقش الموضوع من زاوية نسبة األوالد إلى آبائهم، و« شرعي»

لدولة فيه متسع النقاش في دائرة النسب الشرعي يخرج القضية من إطارها التنظيمي، الذي ل« محاصرة»وأعتقد أن 

شرعي يتصل بكثير من المستجدات وما تقتضيه المصلحة، فمنح الجنسية له مسوغاته، ومنها اإللحاق باآلباء بحكم 

النسب الشرعي، ولكن منها أيضاً قرار ولي األمر، وحق تقدم من ولد على أرض المملكة للحصول على الجنسية، فإذا 

ً كامل األهلية، عليه من الواجبات وله من الحقوق ما  أضيف إلى تلك المسوغات وغيرها حق األم، بوصفها مواطنا

أن يكتسب أوالده، الذين هم ثمرة اختياره المشروع، ما « المرأة»لشقيقها الرجل، ومن الحقوق المهمة لهذا المواطن 

 .يؤكد ارتباطهم بوطنه ووطنهم

، فهو كالم متعجل لم يتأمل الواقع «الموارد الطبيعيةيسبب ضغطاً على »أما القول إن منح الجنسية ألبناء السعوديات 

ويقدر متطلبات المستقبل، فالواقع يقول إن بالدنا تحتضن أكثر من تسعة ماليين أجنبي، وتستقبل أكثر منهم سنوياً للحج 

رزاق ، واستمرار النمو الطبيعي في بالد وهبها ال2030والعمرة، وتخطط لمضاعفة األعداد لتحقيق أهداف الرؤية 

ثروات طبيعية ومعنوية عريضة، واستثمار كنوزها الظاهرة والكامنة يحتاج إلى قوى بشرية مرتبطة بها ارتباطاً حقيقياً 

بحكم الواقع، ال يزيدون على مئات « المواطنون»المواسم ثم يطير، وأبناء السعوديات « يغتنم»وليس ارتباط من 

شابة، يحمل كثير منهم مؤهالت علمية ومهارات مهنية ال تقل عما يحمله اآلالف، في أعلى التقديرات، ويشكلون طاقات 

 غالبية الوافدين الذين يستقدمون بعقود عالية التكاليف،

تضم أطباء وطبيبات، ومهندسين ومعلمات، وخبراء إداريين « المواطنين أبناء المواطنات»وهذه الفئة من  -1

لقلق وعدم االستقرار، والمصلحة تتطلب أن يوفر لهم وطن أمهاتهم ومستشارين، ورواد ورائدات أعمال، يشعرون با

ووطنهم، الذي ال يعرفون غيره، هذه الحاجة الضرورية للحياة الكريمة، فليس من المصلحة أن نهدر طاقات بأيدينا ثم 

ة الرأي الداعي في الحقل الرياضي دليل على وجاه« المواليد»نبحث عنها خارج الحدود، واالتجاه إلى االستفادة من 

إلى تمكين أبناء السعوديات من االنتظام في حياة مجتمع ال يعرفون غيره. وقضية اجتماعية واقتصادية وتنموية وإنسانية 

شبكات التواصل االجتماعي التي يضيق أصحابها حتى « حوارات»وسياسية، بهذا الحجم، ال تترك لما تعكسه بعض 

 !بمن ليس من مدينتهم أو قريتهم

األفراد ومنازلهم، ونظرة القيادة إلى أبناء شعبها يتساوى فيها الرجل « خيام»دوحة هذا الوطن الكبير أوسع من  -2

والمرأة، فهما مواطنان مخلصان يعتزان باالنتماء إلى هذا الوطن ومن يرتبط بهما يرث عنهما خصال الوالء واالنتماء 
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على تنشئة األبناء على حب األهل « المواطن»قدر من الرجل أ« المواطنة»واالعتزاز، بل أكاد أقول إن المرأة 

والعشيرة والوطن وزرع الوالء واالعتزاز بالقيم وهم في األرحام، فإذا تنفسوا الهواء تغذوا بما يرسخ تلك القيم، وهذا 

، هذا «السعودي»ناء على أنهم أقل انتماء إلى وطنهم من أب« السعودية»مشاهد في الحياة، فال ينبغي أن ينظر إلى أبناء 

، يسري عليه ما يسري «ابن بنت القوم منهم»يطعن في أهلية مربية الرجال ويهضم بعض حقوقها. وقدوتنا يؤكد أن 

ابن »على الجميع، المخلص الشهم الوفي يعامل بما يستحقه والناكر للجميل تطبق بحقه األنظمة الرادعة كما تطبق على 

 .المنبت عن الوطن« خاله

ون من اإلساءة إلى المواطنة السعودية أن نتهمها في مشاعرها وننتقص من حبها لوطنها ونتصور أن أبناءها ما سيك -3

تمسكوا بهذا الوطن إال بحثاً عن العيش واالستفادة من ثرواته، وإن كان هذا حقهم باالنتماء إلى تلك األم المواطنة التي 

 .زرعت فيهم حبه والوالء له

 
الشورى يصوت على التوسع يف استقطاب وتوطني الكفاوات البحثية 

 العاملية املتميزة... االثنني
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 الرياض ـ محمد الشيباني

س الشورى هيئة حقوق اإلنسان بضرورة تنسيق الهيئة مع وسائل اإلعالم لتفادي نشر المعلومات الخاطئة عن طالب مجل

القضايا واألشخاص المتعلقين بها قبل االنتهاء من إجراءات التحقق منها ، واإلسراع بإنهاء االستراتيجية الوطنية لحقوق 

والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق اإلنسان للعام اإلنسان، جاء ذلك حالل توصيات للجنة حقوق اإلنسان 

يناقشها المجلس االثنين المقبل، ويصوت خالل جلسته العادية الثامنة عشرة على توصيات تدعو مدينة  1438_37المالي 

العالمية الرائدة واستقطاب الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى التوسع في برامج التعاون العلمي والتقني مع المؤسسات 

وتوطين الكفاءات البحثية العالمية المتميزة، وتبني برامج علمية الستقطاب الباحثين، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة 

نظر اللجنة بشأن التقرير، كما يصوت الشورى على توصيات اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهالل األحمر 

البة الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة لتبنى آلية فعالة للدخول إلى المنشآت النسائية في الحاالت ومن أبرزها مط

اإلسعافية الطارئة لضمان تقديم الخدمة الضرورية العاجلة في وقتها ، والتنسيق مع القطاع الصحي الخاص لوضع آلية 

 . للعمل المشترك عند تقديم الخدمات اإلسعافية

 

مقرر أن يستمع المجلس خالل جلسة االثنين إلى وجهة نظر لجنة االقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة ومن ال

السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها إصدار 

محلياً الستخدامات مشروعات توليد الطاقة الشمسية والهوائية  المواصفات القياسية الالزمة لما يتم استيراده أو تصنيعه

وغيرهما من مصادر الطاقة البديلة للمملكة، ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة 

رير لجنة هـ ، وتق1437/1438االدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 

 .االقتصاد والطاقة بشأن التعديل على نظام صندوق التنمية الصناعية السعودية

 

وخالل جلسته العادية التاسعة عشرة التي يعقدها الثالثاء القادم يصوت المجلس على توصيات للجنة النقل واالتصاالت 

لسعودية ومن أبرزها مطالبة المؤسسة بدراسة وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة الخطوط الجوية العربية ا

 .إمكانية التوسع في فتح مراكز داخل المدن الرئيسية الستقبال األمتعة وإنهاء إجراءات السفر
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كما يستمع المجلس خالل الجلسة إلى وجهة نظر لجنة االقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات 

هـ ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها دراسة 1436/1437السعودية للعام المالي 

تأسيس صندوق لتمويل الصادرات السعودية ، والعمل على تحقيق التكامل والتنسيق بين هيئة تنمية الصادرات السعودية 

 . والممثليات التجارية السعودية لزيادة حجم الصادرات السعودية

 

ات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة ومن الموضوع

السمنة المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين ،وتقرير لجنة الشؤون االجتماعية واألسرة والشباب بشأن 

 .مقترح مشروع نظام هيئة األمومة والطفولة

 

لتي يعقدها األربعاء القادم يصوت المجلس على توصيات لجنة النقل واالتصاالت وتقنية وخالل جلسته العشرين ا

 1437/1438المعلومات بشأن ملحوظات األعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 

الطرق الترابية بالتعاقد مع القطاع الخاص وقد أوصت اللجنة بالتنسيق مع وزارة المالية للتوسع في برنامج فتح وصيانة 

 . في كافة مناطق المملكة

 

كما يصوت المجلس على توصيات للجنة االقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة 

ي تحول دون وصول هـ ومن أبرزها مطالبة برنامج كفالة بدراسة المعوقات الت1437/1438والمتوسطة للعام المالي 

أصحاب المنشآت إلى التمويل الالزم لمشروعاتها من خالل البنوك المشاركة في البرنامج ، وتبني مبادرات موجهة 

 . لتشجيع ودعم المشروعات النسائية الصغيرة والمتوسطة

 

الشباب بشأن ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون االجتماعية واألسرة و

مشروع نظام العمل التطوعي ، وتقرير لجنة اإلدارة والموارد البشرية بشان التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد 

 . هـ1437/1438البشرية للعام المالي 

 

 

 

 
  موافقة جملس الوزراو على تنظيم 

ّ
سلطان ب  سلمان يثم

 هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة
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 محمد الحيدر -الرياض 

رفع صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة 

الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود  باسمه واسم أعضاء مجلس أمناء المركز ومؤسسيه

"مؤسس المركز" ـ حفظه هللا ـ، الهتمامه المتواصل بقضايا اإلعاقة والمعوقين وحرصه ـ أيده هللا ـ على أن تكون من 

 .أولويات واهتمامات الدولة
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اص ذوي اإلعاقة"، التي تتفق مع التوصية الثالثة وثّمن سموه موافقة مجلس الوزراء على تنظيم "هيئة رعاية األشخ

( من توصيات المؤتمر الدولي الرابع لإلعاقة والتأهيل، الذي نظمه مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة 1عشرة الفقرة )

م، حيث تضمنت استحداث هيئة 2014أكتوبر  21إلى  19هـ الموافق من 1435ذي الحجة  27إلى  25خالل المدة من 

ة عامة مستقلة تعنى برسم السياسة العامة في مجال اإلعاقة وتعمل على متابعة البرامج والخدمات المقدمة لألشخاص وطني

 .ذوي اإلعاقة في القطاعات الحكومية واألهلية والخيرية

 

برنامج الوصول وقال سموه : "إن هذه الخطوة تأتي كإضافة لإلنجازات السابقة التي حققها المركز التي منها تبني الدولة ل

هـ، باإلضافة إلى تحقيق المركز للعديد من 1434/  9/  22( بتاريخ 35362الشامل حسب التوجيه السامي الكريم رقم )

اإلنجازات الوطنية السابقة وفي مقدمتها صدور نظام رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية، وكذلك برامج 

تعد من أهم اإلنجازات الوطنية التي تحققت على أرض الواقع تحت قيادة خادم  الفحص المبكر لحديثي الوالدة، التي

 .-أيده هللا-الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 

 

وأكد سمو رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة أن تشكيل هذه الهيئة يعد نقلة نوعية في برامج الرعاية 

مات وستكون تجسيداً لمسيرة التحديث لفئات المعوقين ضمن رؤية المملكة للتنمية المستدامة، وفي ومنظومة الحقوق والخد

إطار اإلصالح الشامل الذي تشهده هذه البالد بفضل من هللا، ثم توجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين، سائالً هللا أن 

 .التوفيق والسداديثيبه خيراً على كل ما يقدمه للوطن والمواطنين، ويديم عليه 

 

 

 
ا  12"العدب" تدعم حقوق احملضونني واألم احلاضنة بم 

ً
قرار

 قضائياً 
ً
 وإجراو
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 مبارك العكاش - الرياض

اتخذت وزارة العدل والمجلس األعلى للقضاء جملةً من القرارات والتعديالت واإلجراءات التي تدعم األم الحاضنة، والتي 

تهدف في أساسها لحماية األسر من التشتّت بعد االنفصال إضافةً إلى تسهيل وتسريع اإلجراءات التي قد تتسبب في تعطيل 

 .ت الحاضناتمصالح األبناء واألمها

 

وتنّوعت تلك القرارات بين تعاميم مستعجلة، وتعديالت متعدّدة شملت األنظمة واللوائح التنفيذية بتوجيهاٍت من وزير 

 .العدل ورئيس المجلس األعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني

 

طاعات األخرى مثل القطاع غير الربحي، كما استحدثت الوزارة إدارات جديدة وفتحت المجال لدعم المرأة من خالل الق

 .حيث حقّقت جميعًا دعماً غير مسبوق للمرأة الحاضنة وحقوق المحضونين وفقاً للشريعة اإلسالمية

 

 "مشروع "صندوق النفقة

 

ودعمت التعديالت في اإلجمال حق الحضانة لألم بشكل غير مسبوق، إذ نصت على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو 

، في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وأن يكون تنفيذ األحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً الزيارة

http://www.alriyadh.com/1662044
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من نظام التنفيذ، وهذا فيما يتعلّق بأحكام التنفيذ فقط، إضافةً إلى تنفيذ األحكام والقرارات  34من دون إجراءات المادة رقم 

ستعجل، برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرةً من دون إجراء مقتضى المادة الرابعة الصادرة وفقاً ألحكام القضاء الم

 .والثالثين

 

ومن بين القرارات أيضاً مشروع "صندوق النفقة"، الذي يهدف إلى ضمان صرف النفقة لـ "المحضونين" من دون 

حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفّذ لغير  تأخير، إلى أن يتم صدور الحكم لهم بها، إلى جانب صرف النفقة لمن صدر لهم

 .عذر اإلعسار

 

وجاء قرار الشيخ الصمعاني بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، مسانداً وضماناً لمعرفتها بحقوقها وشروط العقد، 

ً من استغالل عدم حملها العقد وتأخير إجراءات الحض انة، في إضافةً إلى تسهيله مهمة لتوثيق حقها في الحضانة، ومنعا

 .خطوة من شأنها حل كثير من المشكالت التي تواجه المرأة والمحضونين

 

 مساندة األم الحاضنة

 

وساند األم الحاضنة كذلك اتخاذ قرار تمكين المرأة من دخول الدوائر القضائية من دون حاجتها إلى ولي، وذلك بالتعّرف 

 .المعلومات الوطنيوالتحقّق من هويتها عبر نظام البصمة بالتعاون مع مركز 

 

وحسم المجلس األعلى للقضاء أحقية األم بإثبات حضانة أبنائها من دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم 

األحوال الشخصية، في الحاالت التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين، فغدت بذلك 

 .تثنائية، ما وفر على المحضون الكثير من المتاعب االجتماعيةالحضانة تلقائية للمرأة إال في حاالت اس

 

وكان المجلس األعلى للقضاء قد توج القرارات التي تدعم األسرة والمحضونين بقرار وصفته أطراف عدة بالتاريخي، 

لسفارات منح فيه المرأة الحاضنة حق الوالية على المحضون، ما يهيئ لها مراجعة األحوال المدنية والجوازات وا

وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية واألهلية، ما 

عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فال يكون إال بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك فيما إذا كان الحاضن غير 

ً للمادتين )الولي وأن يعامل طلب اإلذن بالسفر بال ( 206 - 205محضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقا

 .من نظام المرافعات الشرعية

 

 مكاتب المصالحة والتحكيم

 

ومن القرارات المساندة لحقوق المحضونين، افتتاح مكاتب المصالحة والتحكيم، والتي ساعدت األسر بشكل عام على حّل 

ً فيما يتعلّق بالحضانة للمرأة، إذ إّن كثيراً من قضايا الحضانة تنتهي كل القضايا بشكل ودي بين ال طرفين، وخصوصا

بشكل رسمي في مكاتب المصالحة من دون الحاجة للترافع أمام الدوائر القضائية، وتعدّ محاضر الصلح سندات تنفيذية 

 .ملزمة لكال الطرفين، وفقاً لتعميم صادر من وزير العدل

 

العدل بإشراك القطاع الثالث )غير الربحي( في تقديم المعونة والخدمة االستشارية في محاكم األحوال وفعّل قرار وزير 

الشخصية، والتي قدمت خدمات متعدّدة للمستفيدات من النساء، من ضمنها التعريف بحقوقهن في الحضانة والنفقة 

مدن، قدّمت  5في محاكم األحوال الشخصية في  وغيرها، وأعلنت وزارة العدل أن مكاتب الخدمة التوعوية واالستشارية

 .هـ1438ألف خدمة للمستفيدات خالل العام الماضي  42ما يزيد على 

 

 نشر الثقافة العدلية
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إلى ذلك أدرجت وزارة العدل دعم المرأة في معرفة حقوقها بالحضانة والنفقة ضمن مبادرة "إبراز مميزات القضاء 

 .2020، واعتبرتها أحد أركان تنزيل برنامج التحّول الوطني السعودي ونشر الثقافة العدلية"

 

ويأتي ذلك في سياق اهتمام الدولة بتطوير الخدمات القضائية وتحسين جودتها، خصوصاً ما يتعلق منها بـ "األسرة" التي 

ألسرة، والحفاظ نص النظام األساسي للحكم في المملكة في المادة العاشرة منه على "حرص الدولة على توثيق أواصر ا

على قيمها العربية واإلسالمية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم"، وذلك بوصف 

 األسرة نواة للمجتمع السعودي.

 

 

  

 

 
  «وط  بال خمالف« ألف زيارة تفتيشية ضم  90تنفذ « العمل»
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 واس -الرياض 

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية االجتماعية خالد أبا الخيل، أن الفرق التفتيشية التابعة للوزارة نفّذت 

 ."ي مختلف مناطق المملكة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ضمن حملة "وطن بال مخالفزيارة تفتيشية ف 90070

 

وأشار إلى أن الجوالت التفتيشية التي بدأت منذ شهر صفر الماضي أسفرت عن ضبط مجموعة كبيرة من المخالفات، 

حملة تهدف إلى تطبيق أنظمة الوزارة شملت عدة قطاعات لضبط المخالفين لنظام العمل واإلقامة، الفتًا النظر إلى أن ال

وحماية أصحاب الحقوق، وتهيئة سوق العمل لجذب الكوادر البشرية الوطنية وزيادة االستثمارات المحلية واألجنبية بما 

 .2030يضمن تحقيق رؤية المملكة 

 

عها عبر مركز االتصال على ودعا أبا الخيل عمالء الوزارة بالتعاون معها واإلبالغ عن المخالفات، من خالل التواصل م

، أو عبر تطبيق "معًا للرصد" على األجهزة الذكية، وذلك لتلقي االستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات 19911الرقم 

 تطبيق القرار.
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 مينح األم حق إثبات احلضانة« القضاو األعلى»

 م   2018فبراير   15 -هـ 1439ول جمادى األ 29الحياة الخميس المصدر: جريدة 
http://www.alhayat.com/Edition/Print/27380664/-الحضانة-إثبات-حق-األم-يمنح--األعلى-القضاء 

 

جاء قرار تسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، مسانداً وضماناً لمعرفتها بحقوقها وشروط العقد، إضافةً إلى تسهيله مهمة 

ومنعاً من استغالل عدم حملها العقد وتأخير إجراءات الحضانة، في خطوة من شأنها حل كثير  لتوثيق حقها في الحضانة،

 .من المشكالت التي تواجه المرأة والمحضونين

 

وساند األم الحاضنة كذلك اتخاذ قرار تمكين المرأة من دخول الدوائر القضائية من دون حاجتها إلى ولي، بالتعّرف 

 .ظام البصمة بالتعاون مع مركز المعلومات الوطنيوالتحقّق من هويتها عبر ن

 

 وحسم المجلس األعلى للقضاء أحقية األم بإثبات حضانة أبنائها من دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم

األحوال الشخصية، في الحاالت التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين، فغدت بذلك 

 الحضانة تلقائية للمرأة إال في حاالت استثنائية، ما وفر على المحضون الكثير من المتاعب االجتماعية.
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 جتاوب املسؤوب

ة قراوة العداد ال تفرض م  مقدم تعريف«ع تنظيم الكهرباو»
 اخلدمة

 م   2018فبراير   15 -هـ 1439جمادى األول  29الرياض الخميس لمصدر: جريدة ا
http://www.alriyadh.com/1661980 

 

ً من « الرياض»تلقت  بدهللا الدعفس المنشور في صفحة الرأي العدد على مقال األستاذ ع« هيئة تنظيم الكهرباء»تعقيبا

 : وهذا نص التعقيب من الهيئة« على هامش فواتير الكهرباء»هـ، تحت عنوان 15/5/1439بتاريخ  18119

 

تحصيل شركة »اطلعت هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج على مقال األستاذ عبدهللا الدعفس، والذي ذكر فيه »

ً من المستهلكين يتراوح ما بين الكهرباء رسماً شهري رياالً حسب سعة القاطع الكهربائي، وتفرض الشركة  30إلى  10ا

وتساءل الكاتب عن الجهد الذي تقوم به «. هذا الرسم مقابل ما تسميه قراءة، وصيانة العدادات، وإعداد فواتير االستهالك

ورقية، ويشير إلى أن العداد ليس بحاجة للصيانة، وعن الشركة حتى تُحمل عمالءها هذا الرسم في ظل إلغاء الفواتير ال

 .دور الهيئة في هذا األمر

 

وانطالقاً من دور هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج الرقابي على مقدمي الخدمة في تطبيق التعريفة بصورة عادلة، 

 :فإن الهيئة تود أن توضح للكاتب، ولقراء الصحيفة اآلتي

 

، ال تفرض من مقدمي الخدمة، وال يحق لهم ذلك، وإن التعريفة «اءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورةقر»إن تعريفة  -1

 .هـ11/8/1419( وتاريخ 169الحالية أقرت من مجلس الوزراء الموقر بموجب قرار المجلس رقم )

 

قديم الخدمة الكهربائية بحيث تعكس تغطي التعريفة الحالية لقراءة وصيانة العداد، وإعداد الفاتورة جزءاً من تكاليف ت -2

 :التكاليف المرتبطة بكل ما يلي

 

صيانة العداد بصورة دورية، وإصالحه في حالة العطل أو استبداله إذا لزم األمر، حيث إن دليل تقديم الخدمة الكهربائية 

شتركين، وتكمن أهمية الذي تراجعه وتقره الهيئة، يؤكد على مسؤولية مقدم الخدمة على فحص ومعايرة عدادات الم

 .صيانة عداد الكهرباء في أنه وسيلة قياس استهالك المشتركين الذي تبنى عليه الجزء األكبر من تكلفة الفاتورة

 

قراءة وإصدار الفواتير، يلتزم مقدم الخدمة بتوفير نظام خاص بالفوترة، وموظفين متخصصين لقراءة العدادات بصورة 

 .ل ذلك جميع العدادات بما في ذلك العدادات ذات االستهالك المتدني أو المعدومشهرية وعلى مدار العام، ويشم

يتحمل مقدم الخدمة مسؤولية ضمان دقة حساب االستهالك من خالل سالمة العداد، وتدقيق الفواتير قبل إصدارها  -3

 .سواء كانت فواتير ورقية أو إلكترونية، فالجهد المبذول في إصدارها ال يختلف كثيراً 

 

في العديد من الجهات المحلية واإلقليمية والدولية لتغطية  -مع اختالف المسميات-يطبق هذا النوع من التعريفة  -4

 .التكاليف المترتبة على ذلك، والموضحة في النقاط السابقة
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م أي شكوى مرتبطة وتود الهيئة التأكيد على حق المشترك في الرجوع للهيئة لكل ما من شأنه حفظ حقوقه، كما يمكنه تقدي

بالخدمة الكهربائية للهيئة عن طريق القنوات المتاحة. وفي ضوء ما تقدم فإن الهيئة تأمل منكم توجيه المختصين لديكم 

 .بنشر هذا التعقيب

 

 

 
منتج سكني  20514اإلسكان و العقاريع يعلنان ختصيص 

 ومتويلي للمواطنني

 م   2018فبراير   15 -هـ 1439جمادى األول  29االقتصادية الخميس لمصدر: جريدة ا
76.htmlhttp://www.aleqt.com/2018/02/15/article_13330 

 

م، وبإجمالي يصل إلى 2018أطلقت وزارة اإلسكان وصندوق التنمية العقارية الدفعة الثانية من برنامج "سكني" لعام 

ً وتمويلياً ،تتوزع على جميع مناطق المملكة، وذلك ضمن مستهدفات البرنامج خالل العام الجاري  20,514 منتجاً سكنيا

الوطنية لإلسكان على هامش المؤتمر اتفاقيات مع عدد من المطورين العقاريين ألف، كما وقعت الشركة  300والبالغة 

للعمل على إجراءات تنفيذ مشاريع الوحدات السكنية تحت اإلنشاء "البيع على الخارطة" للمواطنين المخصص لهم ضمن 

 .هذه الدفعة

 

ز اإلعالمي في وكالة األنباء السعودية وأوضحت الوزارة خالل المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم في مقر مسرح المرك

 6694بمدينة الرياض، عن تفاصيل المنتجات السكنية وتوزيعها الجغرافي، مشيرة إلى أن هذه الدفعة تشمل تخصيص 

وحدة سكنية تحت اإلنشاء "البيع على الخارطة"، بالشراكة مع المطّورين العقاريين، موزعة على الرياض بعدد 

وحدة جاهزة موزعة على منطقة القصيم بعدد  600(، باإلضافة إلى 196طقة الشرقية بعدد )( وحدة، والمن6,498)

 .( وحدة سكنية500( وحدة، والمنطقة الشرقية بعدد )100)

 

، مكة المكرمة بـ 2352قرض عقاري موزعة على مناطق المملكة بالشكل التالي الرياض بـ  8300كما تشمل الدفعة 

، 18، حائل بـ311، تبوك بـ676، عسير بـ1065، المنطقة الشرقية بـ757، القصيم بـ749ـ، المدينة المنورة ب1474

قرض عقاري، إضافة الى توزيع  251، الجوف بـ173، الباحة بـ28، نجران بـ196، جازان بـ250الحدود الشمالية بـ

، 1014، الشرقية 3519ة ، مك25قطعة أرض موزعة على الرياض  4920األراضي المطورة المجانية والبالغ عددها 

 .أرض 239، الجوف 123جازان 

 

وأّكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أنه بدءاً من اليوم يمكن ألي متقدم موجود ضمن قوائم 

ية الصندوق العقاري معرفة موعد حصوله على القرض العقاري، كما أن أي مواطن في قوائم الصندوق ولديه الجهوز

لالستفادة من قرضه يمكنه تسريع الحصول على القرض، واصدار الموافقة بشكل فوري، وذلك عن طريق زيارة الموقع 

 .اإللكتروني لصندوق التنمية العقارية

 

وأضاف العمودي: أن الهدف من هذه الخدمات التي تم اإلعالن عنها اليوم، يتمثل في تسهيل وتسريع حصول المواطنين 

العقارية، وتسهيل اإلجراءات وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها الصندوق، مؤكداً على أن ذلك يأتي على القروض 

ً كمبادرة تحويل التمويل العقاري القائم إلى مدعوم وغيرها من الخدمات التي تم  امتداداً للخدمات التي تم تقديمها مسبقا

 .إقرارها من مجلس إدارة الصندوق

http://www.aleqt.com/2018/02/15/article_1333076.html
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عام على برنامج التطوير العقاري في وزارة اإلسكان سراقة الخطيب أن المنتجات السكنية التي بدوره أوضح المشرف ال

تم اإلعالن عنها اليوم تلبّي رغبات شريحة كبيرة من األسر من خالل إتاحة كافة الخيارات أمام المواطنين والمواطنات، 

 ً وذات الكثافة العالية حيث تم تخصيص ما يصل إلى  مشيراً إلى أن الدفعة الثانية ركزت على المناطق األكثر احتياجا

من المنتجات لمنطقتي الرياض ومكة المكرمة، مع التأكيد على توزيع المنتجات في كل دفعة على بقية المناطق  66%

بهدف سد االحتياج، وتلبية الطلب، مؤكداً أن الوزارة من خالل شراكاتها مع القطاع الخاص تراعي معايير الجودة في 

 .ألف لاير 700ألف و 250البناء والسعر المناسب في جميع الوحدات السكنية، حيث تتراوح أسعارها بين 

 

وأوضح أن الوزارة تواصل من خالل المعارض التي يتم اإلعالن عنها بشكل شهري سواء للفلل الجاهزة، أو الوحدات 

لتلبية رغباتهم واستكمال اجراءات حجز وحداتهم تحت اإلنشاء تقديم الخيارات السكنية المتنوعة للمواطنين، وذلك 

السكنية، منّوهاً بحجم االقبال على هذه المعارض حيث تم مؤخراً اكتمال حجوزات مشروع األحساء إضافة إلى المشاريع 

ن جازان السابقة التي تم حجزها بالكامل في مدن عدة، باإلضافة إلى اإلقبال الذي تشهده المعارض الثالثة الحالية في كل م

ومشروعي المنطقة الشرقية، كما سيتم خالل األيام المقبلة إطالق المزيد من المعارض في مختلف مدن المملكة، إضافة 

 .إلى استمرار تسليم الوحدات السكنية الجاهزة واألراضي المطورة المجانية في مختلف مناطق المملكة

 

ألف  125ألف منتج سكني وتمويلي، منها  300ل تخصيص " تشم2018يذكر أن المرحلة الثانية من برنامج "سكني 

ألف  100ألف أرض سكنية مطورة تقدم من دون مقابل، إضافة إلى  75وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و

 .تمويل مدعوم األرباح بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية

 

التنمية العقارية المواطنين إلى زيارة البوابة اإللكترونية لبرنامج "سكني"  ودعت وزارة اإلسكان وصندوق

sakani.housing.sa "لالطالع على األسماء المخصص لهم لهذا الشهر، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني "إسكان ،

eskan.gov.sa  والبوابة اإللكترونية لصندوق التنمية العقاريةredf.gov.saحديث بياناتهم ليتم خدمتهم ، الستكمال وت

 بشكل سريع.
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 حقوق الثقافة والرتاث

 م   2018فبراير   15 -هـ 1439جمادى األول  29الرياض الخميس لمصدر: جريدة ا
http://www.alriyadh.com/1661979 

 

 عبدالعزيز عثمان الفاحل
األمم ذات األصالة والتاريخ الممتد عبر العصور، يجدُ تراثها وثقافتها مكانًا الئقًا من االهتمام والعناية، وتضُع ذلك التراث 

وتلك الثقافة في أماكنها المستحقة، وتُباهي بها أماَم األمم وتعرضها للتاريخ ليعرف أبناؤها حضارة آبائهم وأجدادهم، 

اُظ على التراث والثقافة حٌق من حقوق اإلنسان سواٌء كانوا أحياًء أم أمواتًا، فمثلما لألحياء وكذلك يعرف اآلخرون، فالحف

حٌق بأن يعرفوا تراثهم، فلألموات حٌق أن يُعرف ما قدموا وما بذلوا، فالتراُث والثقافة توأمان ال ينفصالن، فال تراَث بال 

والتي من أهدافها تحقيق الكتب  -رحمة هللا عليه -ارة الملك عبدالعزيز ثقافة وال ثقافةَ بال تراث، ولذا أُنشئت من أجلهما د

التي تخدم تاريخ المملكة العربية السعودية وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية، وطبعها وترجمتها، وتاريخ 

لمهرجان الوطني للتراث والثقافة والذي وآثار الجزيرة العربية والدول العربية واإلسالمية بشكل عام. ومن أجل ذلك أُقيم ا

يشكل أنموذًجا فريدًا يُعرُض من خالله التراث الوطني والثقافة الوطنية للمملكة العربية السعودية في إطاٍر يكادُ يكوُن 

متفردًا من حيث العرض واألداء، فمن أهدافه إيجاد صيغة للتالحم بين الموروث بجميع جوانبه وبين اإلنجازات 

رية التي تعيشها المملكة العربية السعودية، والحث على االهتمام بالتراث ورعايته وصقله والتعهد بحفظه من الحضا

الضياع وحمايته من اإلهمال، وتشجيع دراسة التراث لالستفادة من كنوز اإليجابيات كالصبر وتحمل المسؤولية واالعتماد 

مثل لمصادر البيئة المختلفة، والعمل على التعريف بالموروث على الذات لتدعيمها والبحث في وسائل االستغالل األ

بواسطة تمثيل األدوار واالعتماد على المحسوس حتى تكون الصورة أوضح وأعمق، وإعطاء صورة حية عن الماضي 

التي تقوم عليها بكل معانيه الثقافية والفنية. كما أن سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية والتي هي "الخطوط العامة 

عملية التربية والتعليم أداًء للواجب في تعريف الفرد بربه ودينه وإقامة سلوكه على شرعه وتلبية لحاجات المجتمع وتحقيقًا 

ألهداف األمة"، أكدت في مادتها الثامنة عشرة على "االرتباط الوثيق بتاريخ األمة وحضارة الدين اإلسالمي واإلفادة من 

كون ذلك نبراساً للحاضر والمستقبل"، وهذا ما أكدته المادة الثامنة واألربعون أن "على التعليم أن يبصر سير األسالف لي

الطالب بما لوطنهم من أمجاد إسالمية تليدة وحضارة عالمية إنسانية عريقة ومزايا جغرافية وطبيعية واقتصادية، وبما له 

رجان الوطني للتراث والثقافة إال تأكيد على ما جاء بالنظام األساسي من مكانة وأهمية بين أمم الدنيا"، وما إقامة المه

للحكم في مادته التاسعة والعشرين على أن "ترعى الدولة العلوم واآلداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون 

ابقت كل إمارات المناطق التراث اإلسالمي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية واإلسالمية واإلنسانية". ولقد تس

والوزارات والهيئات في إبراز ما لديها من إرٍث ثقافي لتعرضه في أجمل حلة. وهيئة حقوق اإلنسان لها قصب السبق في 

تبؤ مكان بالمهرجان عرضت فيه مطبوعاتها والتي منها حقوق األيتام، واللقطاء في اإلسالم، والعنف األسري، والحقوق 

والعنف األسري تجاه األطفال، ومجلة حقوق اإلنسان، ونشرة حقوق اإلنسان، ومجلة )بشر( التي العامة في اإلسالم، 

تصدر عن األمانة العامة لالتجار بالبشر بهيئة حقوق اإلنسان، وكذلك مجلة حقوق األطفال، والبروشورات متعددة 

ات النظر، وتقوم بالتعريف بما الموضوعات والقضايا. كما خصصت لها قسٌم لتلقي الشكاوى أو الملحوظات ووجه

لإلنسان من حقوق وواجبات وباألخص حقوق ذوي االحتياجات الخاصة، وحقوق المرأة والطفل، والمسنين، وحقوق 

المرضى والعمال، والتعريف بالهيئة وفروعها المنتشرة بكافة المناطق وذلك تحقيقًا لرسالتها ورؤيتها المتمثلتين في تحقيق 

ة وحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها في جميع المجاالت وفقًا للمعايير الدولية، ونشر الوعي بها، واإلسهام المبادرة والرياد

في ضمان تطبيقها في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية، ومن أهمها الحفاظ على التراث ونشر الثقافة. وما تشريف خادم 

ُُ راسٌخ على اهتمام المملكة العربية السعودية قيادةً الحرمين الشريفين الفتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقا فة إال دليٌل

http://www.alriyadh.com/1661979
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يحفظه -وشعبًا بالحفاظ على التراث والثقافة إذ هما من المرتكزات األساسية التي تقوم عليها الحضارات، وهذا ما أكده 

 ."في قوله "أن المهرجان الوطني للتراث والثقافة يجّسد تراث المملكة وثقافتها -هللا

 

 

 

 

 
 صناعة البطالة

 م   2018فبراير   15 -هـ 1439جمادى األول  29الرياض الخميس لمصدر: جريدة ا
http://www.alriyadh.com/1661961 

 

 يوسف القبالن
قرر أن يستريح. وظف التقنية للخدمة الجيدة يصنع اإلنسان آلة أذكى منه كي تحيله إلى البطالة. تعب اإلنسان من العمل، 

والسريعة، ثم تمادى حتى وصل إلى توظيف اإلنسان اآللي في كل مكان وكل مجال بما في ذلك األعمال التي ال تستدعي 

 .ذلك

 

. يقابلك اإلنسان اآللي لتقديم الخدمة في المستشفيات والمطارات واألسواق، يحل محل اإلنسان في المزارع والمصانع

الوظائف البسيطة التي يعيش كثيرون على دخلها مثل بيع تذاكر صاالت السينما أو المالعب الرياضية، أصبحت تتم 

بواسطة اآللة بحجة التوفير وسرعة الخدمة وزيادة اإلنتاجية. شاهدت بنفسي أمام مدخل صالة سينما في إحدى الدول أحد 

ك البدء، الموظفون غير موجودين، حلت محلهم التقنية وكانت معطلة الزبائن يحاول شراء تذكرة لمشاهدة فيلم على وش

 !وكان الزبون في حالة غضب منتقداً اإلدارة التي اتخذت قرار االستغناء عن البشر

 

نقول هنا، نعم للتقنية بشكل عام في كل مجال من أجل جودة األداء وتطوير الخدمات واختصار اإلجراءات كما حصل في 

ات الحكومة اإللكترونية على مستوى العالم. ورغم هذه األهمية فإن استخدام اآللة بدالً من اإلنسان في كل كثير من تطبيق

 .األعمال له سلبيات كثيرة من أهمها البطالة وفقدان الجانب اإلنساني

 

سبب التقنية أو سوف يتم االستغناء عن مئات الماليين من العاملين ب 2030تشير بعض التوقعات إلى أنه بحلول العام 

بمعنى آخر بسبب التقدم التقني الذي يسير بسرعة ال حدود لها. أين سيذهب ضحايا التقدم التقني، وهل يمكن وضع برامج 

إلعادة التأهيل بما يتفق احتياجات جديدة لسوق العمل؟ وما هذه االحتياجات؟! وما اآلثار االجتماعية للبطالة بشكل عام 

ص؟ أليس من المفروض وضع ضوابط تحد من االحتالل اآللي لبيئة العمل؟ أال يمكن تحديد وبطالة التقنية بشكل خا

 وظائف يمنع تسليمها لآلالت؟

 

إن جودة األداء ال تتمثل فقط في استخدام التقنية وإنما في الجوانب اإلنسانية سواء في مسألة التوظيف أو في التعامل بين 

تي في مقدمة العناصر عند إجراء عملية تقييم األداء. سرعة اإلنجاز هي بال شك العميل ومقدم الخدمة. هذه الجوانب تأ

عنصر مهم ولكن ليس في كل الحاالت. ثم لماذا تتحول المجتمعات اإلنسانية إلى مجتمعات آلية؟ يخرج اإلنسان من بيته 

ع اآلالت، في طعامه، وتنقالته، بعد أن يكون تواصل مع عائلته عبر الجوال، ثم ينطلق في مشواره اليومي متعامالً م

وتعامالته. ال يجد من يتحدث إليه! الروبوت يرحب به ويقدم له الخدمة وفي مكان آخر إنسان مؤهل للعمل محال في شبابه 

 .للتقاعد، ثم نقول إن هذا هو التطور

 

http://www.alriyadh.com/1661961
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مصانع، ولكن سيطرتها نعم للروبوت في أداء بعض األعمال ذات الطبيعة الصعبة والخطرة كما هي الحال في بعض ال

على كل األعمال ستكون لها آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة. وسبق لألمم المتحدة أن حذرت من أن تتسبب الروبوتات 

 .في رفع نسبة البطالة في العالم

 

حال العالم يخشى من قفزات صناعية متتالية ينتج عنها بطالة جماعية وهذه ليست إحدى المخاطر ولكنها األخطر في 

استمرار غزو الروبوت لمواقع العمل المختلفة ومنافسة اإلنسان على الوظائف والفوز بها بحكم أنه أذكى من هذا اإلنسان 

الذي اخترعها. هذا الذكاء الصناعي ربما يؤدي حسب التوقعات المتشائمة إلى وضع أنظمة تحدد نسبة العمال البشر في 

 من أجل تفاديه. مواقع العمل، وهذا وضع يجب اإلعداد له

 

 

 

 

 

 
 ثقافة استغالب اخلربات حتت شعار التطوع

 م   2018فبراير   15 - هـ1439جمادى األول  29الخميس الوطن  المصدر: جريدة  
http://alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=36401 

 

 سهوب بغدادي 

 

فيما يعد اإلنسان كائنا اجتماعيا بطبعه ومجبوال على الخير، ينخرط الكثير من األشخاص من مختلف األعمار في األعمال 

-ومن هنا يتضح أن للعمل التطوعي مكاسب، سواء كانت مادية  التطوعية، حيث تتنوع دوافعهم ومكاسبهم من هذا العمل،

أم معنوية، فاألخيرة أُسيء توظيفها واستغاللها في مواطن عدة، منها تشغيل الباحثين عن العمل تحت  -وذلك نادر الحدوث

زة د. ناهد باشطح مسمى متطوع أو متعاون دون حصولهم على أدنى امتياز من المنشأة أو المنظمة، وأستدل بتغريدة العزي

استقالتي من عضوية مجلس إدارة هيئة الصحافيين ال تعني إال أنني لم أجد نفسي في المكان، »هذا األسبوع عندما قالت 

ولم أقدم شيئا لإلعالمية السعودية كما كنت أحلم، وال استطعت أن أنصف صحفيا ظلمته المؤسسات اإلعالمية مثال. بقية 

  .«أفضل ما لديهم، وعملهم تطوعي دون مقابل، تمنياتي لهم بالتوفيق األعضاء يجتهدون ويقدمون

تسود في مجتمعاتنا العربية ثقافة خاطئة ومجحفة فيما يخص العمل التطوعي وحقوق المتطوعين، فيهيأ للشخص أن 

هو األجر والثواب  المتطوع يجب أن يقدم خدماته من األلف إلى الياء دون مقابل وأن المقابل الوحيد الذي قد يحصل عليه

من هللا، سبحانه وتعالى، إال أن العمل التطوعي فن له أصول ومبادئ، وما يحدث هنا وفي العالم العربي أجمع ينم عن قلة 

الوعي بما يدور في سراديب المنظمات واستغاللهم للطاقات الشبابية وخبراتهم، بهدف زيادة الربح أو ببساطة الربح 

فإن أول خطوة فعلية ال بد أن  -سمها ما شئت-د أن تبدأ تأسيس منظمة أو مشروع أو مبادرة اليسير. لنفترض أنك تري

نبحث عن »تكون التوظيف واستقطاب الخبرات، فعوضا عن ذلك يقوم صاحب العمل بنشر إعالن مبهرج فحواه 

رتفاع نسب البطالة في المملكة، ، فيستقبل آالف السير الذاتية المؤهلة نظرا ال«متطوعين أو متعاونين في مجال كذا وكذا

ألن الشخص يقوم بجميع واجبات الموظف الرسمي -« شبه توظيف»ومن هنا )يطب ويتخيّر( ويشغّل المئات ويوظفهم 

، وهذا استغالل واستنزاف للطاقات الوطنية وإساءة ألبناء وبنات الوطن. إن أسهل -دون حصوله على مرتب أو امتيازات

ي اليوم هو )البالش كثر منه(. فالواجب تعريف وتنوير المتطوعين بحقوقهم قبيل دخولهم هذا وأدق وصف للعمل التطوع
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المجال، ومن أهم األسس والمبادئ التي يتوجب على الشخص، سواء كان متطوعا أم موظفا لهم، هو مبدأ المردود المادي 

ال أرى أن مسمى متطوع يندرج أو يتماشى والمعنوي، وتوصيف ماهية العمل المطلوب بدقة وموازاته لماهية التطوع. 

مع إستراتيجيات الشركات أو المؤسسات والوزارات، فلكل منها سلم وظيفي يشغله الموظف المناسب وله حقوق 

وواجبات، أما اقتناص وتغرير األشخاص تحت مسمى متعاون أو متطوع لحاجته المادية أو المعنوية، فأمر ال يصح. 

وية قد تتلخص على سبيل المثال في حاجة شخص حديث التخرج إلى الخبرة لكي يستطيع التقديم فالحاجة المادية والمعن

على وظيفة أحالمه وهكذا. واألدهى واألمر أن رب العمل قد يتعدى على المتطوع بإلزامه بأعمال في غير اختصاصه أو 

ع أن يوكل إليه المزيد من األشغال نظرا لوجود فوق طاقته، أو يوكل له أعماال لم يقم بها الموظف الرسمي، ألنه ال يستطي

  .ما يحمي حقوقه

االستغالل قد يتعدى من استغالل المجهود والطاقة، وإلى استغالل الوقت، بعدم االلتزام بخصوصية المتطوع، فيتلقى 

صول على تلك االتصاالت الالمتناهية واألوامر المباغتة في كل زمان ومكان، وكأن الشخص قام ببيع روحه ألجل الح

اإلكليشة )الشهادة(. إذن، ما المقابل الذي يعود على المتطوع من عمله التطوعي؟ اإلجابة عن هذا السؤال تختلف باختالف 

نوع العمل والجهة التي ينتسب إليها الشخص، فمن خالل عملي التطوعي في الكونجرس األميركي اإلسالمي مثال 

، أيضا إقامة مجانية في فندق راق ووجبات مجانية «ذهاب وعودة»فر حصلت على الكثير من المنظمة كتذاكر س

وبطاقات للنقل العام، كالباصات والقطارات، إضافة إلى حصولي على دورة تدريبية قيمة ومفيدة في المهارات القيادية 

ب عملي ولقاءات في معارض توظيف في جهات كبرى، وما زلت أتلقى العديد من رسائل التوظيف من الخارج بسب

التطوعي معهم. بالتأكيد انخرطت في العديد من األعمال التطوعية عقب الكونجرس األميركي اإلسالمي، إال أنني أضع 

على الدوام تلك المزايا أو بعضها نصب عيني، ألنني ببساطة أرفض أن يتم استغاللي، وكذلك يجب على كل شخص 

اهب االستغالل والمطامع الشخصية. ولنجعل شعارنا نشر ثقافة العمل غض العود أال تأخذه الحماسة الزائدة لتزجه في غي

  التطوعي السامي واإليجابي عوضا عن ثقافة االستغفال واالستغالل الرائجين.
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 مسؤوب أممي.. سوريا تشهد أكرب كارثة إنسانية يف العامل

 م   2018 فبراير   11 -هـ 1439جمادى األولى   25  الجزيرة األحدالمصدر: 

 رابط المقال

 

 :وكاالت -العواصم 

أعرب منسق األمم المتحدة اإلقليمي للشئون اإلنسانية بسوريا بانوس مومسيس، عن قلقه من الوضع اإلنساني في 

ماليين نازح داخل سوريا وأكثر  6مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية إضافة إلى  13ا، الفتًا إلى نحو سوري

 .ماليين الجئ في الدول المجاورة 5من 

إن سوريا تشهد أكبر كارثة إنسانية في العالم حاليا، مبينًا أنه خرج »في تصريح نشر بالقاهرة امس: « بانوس»وقال 

 .«ف نازح من جنوب إدلب إلى المناطق الوسطى في إدلب منذ مطلع العام الجاريأل 300أكثر من 

وأشار إلى أن األمم المتحدة تنسق مع منظمات اإلغاثة السورية وتطالب جميع األطراف باحترام المناطق التي يوجد بها 

جانب اخر يدرس مجلس االمن  النازحون واحترام المنشآت السكنية والمدارس والمنشآت الصحية لحماية المدنيين. من

يوما في سوريا للسماح بتسليم مساعدات انسانية، بحسب ما  30الدولي مشروع قرار يطالب بوقف اطالق النار لمدة 

جاء في نص المشروع. وقدمت السويد مشروع القرار هذا الذي يطلب أيضا االنهاء الفوري للحصار، بما في ذلك 

مدنيا خالل  240لة قصف تشنها القوات النظامية السورية إلى مقتل أكثر من حصار الغوطة الشرقية حيث أدت حم

خمسة أيام. وكان مسؤولو اإلغاثة األمميين دعوا إلى هدنة لمدة شهر للسماح بتوصيل اإلغاثة إلى المرضى والمصابين. 

حليفة النظام السوري بانه  لكن مجلس األمن الدولي فشل الخميس في دعم اقتراح مسؤولي االغاثة الذي اعتبرته موسكو

 .االعضاء في المجلس من االجتماع المغلق بوجوه متجهمة 15وخرج عدد من سفراء الدول الـ«. غير واقعي»

 

 

 

 

 

 

 

http://www.al-jazirah.com/2018/20180211/du2.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180211/du2.htm
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 إيران.. وفاة "املدافعة األممية" ع  حقوق اإلنسان

 م   2018فبراير   12 -هـ 1439األول جمادى  26 االثنين العربية نتالمصدر: جريدة 
http://www.alarabiya.net/ar/iran/2018/02/11اإلنسان.-حقوق-عن-األممية-المدافعة-وفاة-/إيرانhtml 

 

 صالح حميد -العربية.نت 

تحدة غيب الموت عاصمة جهانغير، المحامية الباكستانية الشهيرة بدفاعها عن حقوق اإلنسان، والمقررة الخاصة لألمم الم

 .عاماً، بسبب إصابتها بنوبة قلبية 66المعنية بشؤون حقوق اإلنسان في إيران عن عمر ناهز 

 

وأفاد موقع "تريبون" الباكستاني أن جهانغير توفيت، صباح األحد، في الهور، عاصمة إقليم البنجاب، ونقل عن مصادر 

ة في الهور في الساعة الثانية بعد الظهر يوم الثالثاء مقربة من عائلتها بأن طقوس الدفن األخيرة ستنفذ في ملعب المدين

 .شباط/فبراير، وهم ينتظرون عودة ابنة جهانغير من السفر 13

 

وفي تشرين األول/أكتوبر الماضي، قدمت جهانغير تقريراً شامالً لألمم المتحدة عن تدهور أوضاع حقوق اإلنسان في 

وأكدت أن اإلعدامات العشوائية مستمرة، وأن االنتهاكات في تزايد  إيران خالل حقبة الرئيس اإليراني حسن روحاني،

 .ضد النشطاء والمعارضين والصحافة واألقليات القومية الدينية والنساء

 

في إيران. وكشفت خالل مؤتمر صحافي بمقر  1988كما طالبت بالتحقيق في مجزرة إعدام آالف السجناء السياسيين عام 

ك، بأنها طالبت السلطات اإليرانية رسمياً بتقديم إيضاحات حول تصفية اآلالف من سجناء الرأي األمم المتحدة في نيويور

 .والمعارضين خالل تلك المجزرة

 

وشددت على أنه يجب فتح تحقيق شامل ومستقل بشأن تلك المجزرة حيث هناك عدد الفت من الوثائق فيما يخص التقارير 

 .1988لت آالف السجناء السياسيين رجاالً ونساء وقاصرين في العام المتعلقة باإلعدامات المثيرة التي طا

 

وكانت المحامية الباكستانية والناشطة الحقوقية، عاصمة جيالني جهانغير، قد ُعينت كمقرر خاص لألمم المتحدة بشأن 

يد )وزير خارجية بعد انتهاء والية الدكتور أحمد شه 2016قضايا حقوق اإلنسان في إيران في تشرين األول/أكتوبر 

 .سنوات 5المالديف األسبق( في هذه المهمة التي تسلمها لمدة 

 

. كما أنها 2010حتى عام  2004وشغلت عاصمة جهانغير منصب المقرر الخاص لألمم المتحدة لحرية المعتقد من 

اإلقامة الجبرية شغلت منصب رئيسة لجنة حقوق اإلنسان في باكستان وكذلك رئيسة نقابة المحامين حيث وضعت تحت 

 .بسبب نشاطاتها في مجال تعزيز حقوق اإلنسان 2007والثانية في عام  1983لمرتين، األولى في العام 

 

من جهتها، نعت مالال يوسف زاي، الناشطة الباكستانية في مجال تعليم اإلناث، وأصغر حاصلة على جائزة نوبل، بوفاة 

رة لها إنها "حزينة لفقدان عاصمة جهانغير، رائدة الديمقراطية وحقوق الخبيرة األممية وقالت في تغريدة مرفقة بصو

 ."اإلنسان

 

وأضافت: "لقد التقيت بها قبل أسبوع في أكسفورد. ال أستطيع أن أصدق أنها لم تعد بيننا. وأن أفضل تحية لها هي مواصلة 

 كفاحها من أجل حقوق اإلنسان والديمقراطية".
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ع احلقائب املدرسية على الطالب مر

ّ
كز امللك سلمان يوز

 السوريني يف لبنان

 م   2018فبراير   12 -هـ 1439جمادى األول  26 االثنينعكاظ المصدر: جريدة 
http://www.okaz.com.sa/article/1614412الطممالب-علممى-المدرسممية-الحقائممب-يمموزع-سمملمان-الملممك-/محليممات/مركز-

 لبنان-في-السوريين

 

 
 

 

 

 

 

 
األمم املتحدة تشيد باجلهود اإلنسانية للسعودية ودوب 

 التحالف يف اليم 

 م   2018فبراير   13 -هـ 1439جمادى األول  27الحياة الثالثاء المصدر: جريدة 
lhayat.com/Articles/27329023http://www.aفمي-التحمالف-ودول-للسمعودية-اإلنسمانية-بمالجهود-تشميد-المتحدة-/األمم-

 اليمن

 

أشاد وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة العاجلة مارك لوكوك بالجهود اإلنسانية للمملكة 

، مشيراً إلى منحة الرياض وأبو ظبي للمنظمات التابعة لألمم المتحدة العربية السعودية ودول التحالف العربي في اليمن

 .بقيمة بليون دوالر
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في غضون ذلك، كشف الناطق باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي العثور على طفلين غير يمنيين، 

ً عام 15أن عمرهما يقل عن « الحياة»يقاتالن مع ميليشيات الحوثيين، علمت   .ا

 

وخالل لقائه السفير السعودي لدى اليمن، المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات اإلنسانية الشاملة محمد آل جابر في 

الرياض أمس، أشار لوكوك إلى بدء تشغيل الرافعات التابعة لبرنامج الغذاء العالمي، مشيداً بتعاون قوات التحالف ووكالة 

ث الجانبان في تطورات الوضع اإلنساني والتعاون مع األمم المتحدة والمنظمات الدولية في التنمية الدولية األميركية. وبح

 .ما يتعلق بتنفيذ خطة العمليات اإلنسانية الشاملة في اليمن

 

لتقديم الدعم الالزم إلى األمم المتحدة لضمان وصول المساعدات اإلنسانية « إسناد»وأكد آل جابر استعداد مركز 

ً وبرياً  22غاثية والتجارية. ولفت إلى أن المركز يدخل المساعدات إلى المناطق اليمنية عبر والشحنات اإل منفذاً جويا

 .وبحرياً 

 

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ناقش أمس، مع وكيل األمين العام لألمم المتحدة، جهود عمليات اإلغاثة في 

 .اليمن

 

حافي عقده في الرياض أمس، أن دول التحالف يشارك المجتمع الدولي إحياء اليوم إلى ذلك، أوضح المالكي في مؤتمر ص

الحوثيين يستخدمون األطفال جنوداً يزجون »شباط )فبراير(، كاشفاً أن  12العالمي لمكافحة استغالل األطفال جنوداً في 

قوات التحالف والتنسيق جار مع سفارات  هناك طفلين من غير الجنسية اليمنية في عهدة»وقال إن «. بهم في ميادين القتال

وأفاد «. صاروخاً  95عدد الصواريخ البالستية الحوثية التي استهدفت السعودية بلغ »وأشار إلى أن «. بلديهما لتسليمهما

ً لمرور المعونات إلى اليمن، منها تصاريح بحرية مخصصة للمواد الغذائية والطبية 18بأن التحالف منح  ، «تصريحا

سفينة أخرى تحمل  19سفينة، في حين أن  14عدد السفن التجارية الموجودة في الموانئ اليمنية كافة يبلغ »أن  مؤكداً 

رحلة جوية انطلقت من اليمن هذا األسبوع  36»وقال إن «. مشتقات نفطية وقمح وسكر وبضائع متنوعة تنتظر دورها

 .«راكب 3000على متنها 

 

ً إلى أن «ليمنية كافة مفتوحة لدخول المواد اإلغاثية واإلنسانية إلى كل المحافظاتالمنافذ ا»وأشار المالكي إلى أن  ، الفتا

توقيع ثالث مبادرات بالشراكة مع مركز الملك سلمان لإلغاثة لها »وكشف عن «. ألف مواطن 544عدد المستفيدين بلغ »

 .«ماليين دوالر 10عالقة بمعالجة انتشار وباء الكوليرا بقيمة 

 

عمل »على سؤال حول انتهاكات أخالقية التي قامت بها إحدى المنظمات اإلنسانية في اليمن، قال المالكي إن ورداً 

المنظمة المذكورة اإلنساني محدود في الداخل اليمني، ونعمل مع الحكومة للحصول على تأكيدات لنزاهة موظفيها وطبيعة 

 .«عملها
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مشاريع مركز امللك سلمان يف كافة احملافظات اليمنية.. 

 ومطالبات بوضع حد ملتاجرة احلوثي باملساعدات

 م   2018 فبراير   14 -هـ 1439جمادى األولى   28  الجزيرة األربعاءالمصدر: 

 رابط المقال

 

لم تتوقف مشاريع مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية عند المحافظات والمناطق المحررة وحسب، بل 

منية بما فيها المناطق التي ما تزال تحت سيطرة مليشيات الحوثي اإليرانية تجاوزت ذلك لتصل إلى كافة المحافظات الي

وفي مقدمتها العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة، رغم الصعوبات والعوائق والمخاطر الكبيرة جراء الممارسات الحوثية 

 .اإلرهابية واالنتهاكات من قبل المليشيات االنقالبية

كومة اليمنية، رئيس اللجنة العليا لإلغاثة عبد الرقيب فتح بدور وجهود مركز الملك وأشاد وزير اإلدارة المحلية في الح

سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية في تقديم الدعم اإلغاثي واإلنساني لكافة القطاعات اإلنسانية في اليمن، مؤكداً على أن 

قيع المركز على ثالثة اتفاقيات مع منظمة الصحة مشاريع المركز وصلت إلى كافة المحافظات اليمنية، الفتاً إلى أن تو

دوالر، تأتي إضافة  10.959.866العالمية لتنفيذ مشاريع التشخيص والوقاية والترصد لوباء الكوليرا في اليمن بقيمة 

 ."دوالر 22.740.133إلى مشروعين سابقين للعالج والتنسيق بقيمه 

ً في قطاعات "األمن الغذائي، والصحة،  193أكثر من  وأشار فتح إلى أن مشاريع المركز في اليمن بلغت مشروعا

ً إنه سيتم  واإليواء والتعليم، والمياه واالصحاح البيئي والحماية والتعافي المبكر وعدد من القطاعات األخرى ،مضيفا

ير الحكومة شاحنة إغاثية وإيوائية تستهدف عدد المحافظات، معبرا عن شكر وتقد 46تدشين قافلة إغاثية مكونة من 

اليمنية ممثلة باللجنة العليا لإلغاثة لجهود المركز وقيادته الحكيمة ممثلة بالمشرف العام على المركز الدكتور عبدهللا 

 .الربيعة وجميع العاملين فيه لهذه الجهود وعملهم المستمر والدؤوب في دعم وتمويل وتنفيذ المشاريع اإلغاثية

اليمنية لتذليل العوائق والصعوبات أمام المنظمات اإلنسانية واإلغاثية الدولية وفي سياق تحركات وجهود الحكومة 

واألممية، التي تتعرض لمضايقات ومخاطر في المحافظات التي ما زالت تحت سيطرة الحوثيين، التقى نائب رئيس 

شؤون اإلنسانية )أوتشا( في الوزراء وزير الخارجية اليمنية عبدالملك المخالفي، مدير مكتب االمم المتحدة لتنسيق ال

اليمن، وبحث معه الوضع اإلنساني في اليمن والتعاون والتنسيق القائم بين الحكومة اليمنية ومكتب االمم المتحدة لتنسيق 

 .الشؤون االنسانية لمواجهة الكارثة اإلنسانية الراهنة والتي تسببت بها المليشيا االنقالبية المدعومة من إيران

ي عن حرص الحكومة اليمنية على العمل مع جميع المنظمات الدولية من أجل تنسيق الجهود انطالقا من وعبر المخالف

مسئولية الحكومة عن كافة المواطنين اليمنين من صعدة إلى المهرة دون استثناء، مؤكداً أن الحكومة تعمل على رعاية 

 .في المناطق التي مازالت تحت سيطرتهاكافة مواطنيها رغم العراقيل التي تضعها المليشيات اإليرانية 

وبينما تستمر المليشيات االنقالبية في وضع العراقيل أمام وصول المساعدات اإلنسانية واإلغاثية للمواطنين اليمنيين في 

المحافظات التي ما تزال تحت سيطرتها، أكد وزير الخارجية اليمنية حرص الحكومة على دخول المساعدات اإلنسانية 

ية إلى الموانئ اليمنية اآلمنة وخاصة ميناء عدن الذي يمكن أن يتم دخول المساعدات اإلنسانية عبره وباعتبار قريب الكاف

http://www.alriyadh.com/1661674
http://www.alriyadh.com/1661674
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من مواقع الكثافة السكانية لعدد من المحافظات اليمنية المحيطة به، مشدداً على ضرورة وضع آليات شفافة وواضحة 

اإلنسانية التي تقوم بها المليشيا االنقالبية واعتقالها العاملين في لتوزيع المساعدات ووضع حد للمتاجرة بالمساعدات 

 .مجال اإلغاثة وسرقة اإلغاثة اإلنسانية والمتاجرة بها في السوق السوداء والي تحد من وصول المساعدات لمستحقيها

 

 
سان يشيد مببادرة "مركز املركز العربي األمريكي حلقوق اإلن

 امللك سلمان لإلغاثة" اخلاصة بأطفاب اليم 

 م   2018فبراير   15 -هـ 1439جمادى األول  29الخميس الرياض لمصدر: جريدة ا
http://www.alriyadh.com/1662125 

 

 سعيد المبارك -متابعة 

رك على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمكافحة أكد المركز العربي األمريكي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي في نيويو

ظاهرة استغالل االطفال في الحروب باليمن من قبل ميليشيا الحوثي اإلرهابية، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم العالمي 

 .لمكافحة استغالل االطفال كجنود

 

يليشيا الحوثي اإلرهابية في وأشار المركز إلى آالف االطفال الذين تم تجنيدهم وأجبارهم على حمل السالح من قبل م

اليمن، وذلك من خالل معسكرات تدريب تم تدشينها لتدريب االطفال على القتال في عدد من المحافظات في اليمن 

 .بإشراف عناصر حوثية، وإرسالهم إلى أماكن المواجهات العسكرية واستخدامهم كدروع بشرية

 

حق أطفال اليمن اليمكن السكوت عنها ويجب مكافحتها من قبل  واعتبر المركز أن هذه الجرائم في اليمن ترتكب في

 .المجتمع الدولي والعمل على ردع هذه الجماعة اإلرهابية والتصدي لجرائمها

 

وفِّي ذات السياق أشاد المركز بمبادرة مركز الملك سلمان لإلغاثة والخاصة بإنشاء برامج تأهيل االطفال ثم استغاللهم في 

ليمن من قبل ميليشيا الحوثي اإلرهابية، وذلك من خالل برامج تأهيل متخصصة يتم اعدادها من قبل إعمال عسكرية في ا

 متخصصين.
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 كاريكاتري
 

 

 المصدر: جريدة الجزيرة 

جمادى األولى   25األحد  

فبراير    11 -هـ 1439

    م2018

 

-http://www.al

jazirah.com/2018/2

0180211/cr1.htm 

  

 

 

 

 

 

 اةيالمصدر: جريدة الح

جمادى األولى   25األحد   

 م   2018براير  ف  11 -هـ 1439

http://www.alhayat.

-inion/Nasercom/Op

Khames/27279997/

%D9%86%D8%A7%D

-8%B5%D8%B1

%D8%AE%D9%85%D

9%8A%D8%B3  

 

  

http://www.al-jazirah.com/2018/20180211/cr1.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180211/cr1.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180211/cr1.htm
http://www.alhayat.com/Opinion/Naser-Khames/27279997/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3
http://www.alhayat.com/Opinion/Naser-Khames/27279997/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3
http://www.alhayat.com/Opinion/Naser-Khames/27279997/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3
http://www.alhayat.com/Opinion/Naser-Khames/27279997/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3
http://www.alhayat.com/Opinion/Naser-Khames/27279997/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3
http://www.alhayat.com/Opinion/Naser-Khames/27279997/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3
http://www.alhayat.com/Opinion/Naser-Khames/27279997/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3
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االثنين  الرياضالمصدر: جريدة 

 12 -هـ 1439جمادى األول  26

 م   2018فبراير  

 

 

http://www.alriyadh.com/

1661315 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 26االثنين  ظعكاالمصدر: جريدة 

 12 -هـ 1439جمادى األول 

 م   2018فبراير  

 
http://www.okaz.com.sa/u

ploads/images/2018/02/12

/713566.jpg 

 
 

 

 

http://www.alriyadh.com/1661315
http://www.alriyadh.com/1661315


 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

98 

 

 
 

الثالثاء  المدينةالمصدر: جريدة 

 13 -هـ 1439جمادى األول  27

 م   2018فبراير  

 

 

-http://www.al

madina.com/article/56100

/ميديا/كاريكاتير/كاريكاتير0

-13-02-2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 االثنين المدينةالمصدر: جريدة 

 12 -هـ 1439جمادى األول  26

 م   2018فبراير  

 

 

-http://www.al

madina.com/article/56085

/ميديا/كاريكاتير/كاريكاتير3

-12-02-2018 

  

 

 

 

http://www.al-madina.com/article/561000/ميديا/كاريكاتير/كاريكاتير-13-02-2018
http://www.al-madina.com/article/561000/ميديا/كاريكاتير/كاريكاتير-13-02-2018
http://www.al-madina.com/article/561000/ميديا/كاريكاتير/كاريكاتير-13-02-2018
http://www.al-madina.com/article/561000/ميديا/كاريكاتير/كاريكاتير-13-02-2018
http://www.al-madina.com/article/560853/ميديا/كاريكاتير/كاريكاتير-12-02-2018
http://www.al-madina.com/article/560853/ميديا/كاريكاتير/كاريكاتير-12-02-2018
http://www.al-madina.com/article/560853/ميديا/كاريكاتير/كاريكاتير-12-02-2018
http://www.al-madina.com/article/560853/ميديا/كاريكاتير/كاريكاتير-12-02-2018
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 المصدر: جريدة الجزيرة 

جمادى  28األربعاء  

  14 -هـ 1439األولى  

 م   2018فبراير  

 

-http://www.al

jazirah.com/2018/2

0180214/cr1.htm 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: جريدة الحباة
جمادى األولى   28األربعاء  

فبراير    14 -هـ 1439

 م   2018

http://www.alhayat.

-inion/Nasercom/Op

Khames/27355015/

%D9%86%D8%A7%D

-8%B5%D8%B1

%D8%AE%D9%85%D

9%8A%D8%B3 

 

 

 

 

http://www.al-jazirah.com/2018/20180214/cr1.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180214/cr1.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180214/cr1.htm
http://www.alhayat.com/Opinion/Naser-Khames/27355015/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3
http://www.alhayat.com/Opinion/Naser-Khames/27355015/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3
http://www.alhayat.com/Opinion/Naser-Khames/27355015/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3
http://www.alhayat.com/Opinion/Naser-Khames/27355015/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3
http://www.alhayat.com/Opinion/Naser-Khames/27355015/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3
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